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Αριθ.αποφ.

114/19-04-21

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της
12ης/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραµα σήµερα 19 Απριλίου 2021 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
που βρίσκεται στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου Σαµανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του δηµοτικού συµβούλου Μιχάλη Γεράνη, µε αριθ. Πρωτ. 12754/1504-21 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
κατωτέρω θέµα:
ΘΕΜΑ
14ο της ηµερησίας διάταξης: Τροποποιήσεις – Προσθήκες, του Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων ως προς το άρθρο 13 της Α∆Σ
480/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα 29 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.

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος ∆.Σ.
Γιαννούδη Ελένη
Καρτάλης Ιωάννης
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Μπαµπαράτσας Γεώργιος
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Ταρασίδης Γεώργιος
Ζελίδου Παναγιώτα
Παναγιωτίδης Νικόλαος
Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Κισκίνης Αστέριος
Λυπηρίδου ∆έσποινα
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Κάλτσιος Σοφοκλής
Κανέλλου-Πραµατευτάκη Βασιλική
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Λιόλιου Παρασκευή
Παρισόπουλος Γεώργιος
Λυρούδη Αικατερίνη
Τσιούγκος Βασίλειος
Βαµβακάς Κωνσταντίνος
Γκουραµάνη Μαρία
Βουλγαρίδου Γεωργία , Γραµµατέας ∆.Σ.

Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ντίτσιος Ιωάννης
Σαουρίδου Σοφία
Κεδίκογλου Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Τιτόπουλος Ηρακλής
Μαρκούδης ∆ηµήτριος
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Κελεπούρης Χαράλαµπος
Ρουσάκη Ελένη
Γουγούσης Σπυρίδων
Αγγελινούδης Βάϊος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Καρπούζης Κωνσταντίνος
Τερζής Πασχάλης
Αγαθοκλέους Άρτεµις
Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος

•
Στη συνεδρίαση, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
•
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) καθώς και µε τα
διαλαµβανόµενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.∆.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και
40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το
συµβούλιο συνεδρίασε µε τηλεδιάσκεψη .
•
Στη συνεδρίαση νοµίµως σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πυλαίας Αζάς
Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χορτιάτη Γιαννούδης Χρήστος..
•
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και η Ζαχαρίδου Αναστασία για την τήρηση των πρακτικών.
•
Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκε απόφαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.
•
Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε οκτώ (8) θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον του οποίου αποφάνθηκε οµόφωνα να συζητηθούν το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.

Εισηγούµενη η Αντιδήµαρχος Πολιτισµού – Αθλητισµού & Νεολαίας Βασιλική Κανέλλου το
14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη :
1.
Την υπ’ αριθµ. 480/27-06-18 Α∆Σ η οποία τροποποίησε τον Κανονισµό Λειτουργίας
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του δήµου (1023/15 και 374/17)
2.
Τον N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
3.
Την ανάγκη προώθησης του εργασιακού αθλητισµού δίνοντας κίνητρο στους εργαζοµένους
του ∆ήµου να αθληθούν χρησιµοποιώντας τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου καταβάλλοντας ένα
µειωµένο αντίτιµο.
Την ανάγκη προώθησης του ερασιτεχνικού αθλητισµού όλης της ευρύτερης περιοχής
4.
συµπεριλαµβάνοντας και τα ερασιτεχνικά σωµατεία εκτός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Πυλαίας-Χορτιάτη.
Με την εφαρµογή του Κανονισµού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου (Α∆Σ
480/2018), και έχοντας πάντα ως γνώµονα την αρτιότερη λειτουργία των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου, προτείνουµε τα παρακάτω:
•
Προσθήκη στο Άρθρο 13, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
«ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ» µετά το 6 προσθήκη µε αριθµό 7:
‘Ερασιτεχνικά σωµατεία µε έδρα εκτός ∆ήµου 20€/ώρα’ και αλλαγή της αρίθµησης από εκείνο το
σηµείο και προς τα κάτω, κατά αύξοντα αριθµό,

•

Προσθήκη στο Άρθρο 13, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
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«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (∆.Ε.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)» µετά το σηµείο «Σύλλογοι ,
Ακαδηµίες…… Προσθήκη Υπάλληλοι ∆ήµου, 2€/ώρα:

ήτοι:
AΡΘΡΟ 13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΛΑΙΑΣ (∆.Α.Κ)
1. Ιδιώτες
50 €/ώρα
2. Ακαδηµίες
10 €/ώρα
3. Ερασιτεχνικά σωµατεία µε έδρα εκτός 20€/ώρα

ΓΗΠΕ∆Ο-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ (Οδός Ψελλού)
4.

Ακαδηµίες

10 €/ώρα

ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
5.
6.
7.

Ακαδηµίες
10 €/ώρα
Ιδιώτες
40 €/ώρα
Προσθήκη Ερασιτεχνικά σωµατεία µε έδρα εκτός ∆ήµου 20€/ώρα

ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (∆.Α.Κ)
8. Ιδιώτες
50 €/ώρα
9. Ακαδηµίες
10 €/ώρα
10. Ερασιτεχνικά σωµατεία µε έδρα εκτός 20€/ώρα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (∆.Ε.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
Γήπεδο τένις
• Σύλλογοι, Ακαδηµίες, Προσθήκη Υπάλληλοι ∆ήµου 2€/ώρα
•

Ιδιώτες -∆ηµότες - Πολίτες : 5€/ώρα

Γήπεδο ποδοσφαίρου 8χ8
1. Ακαδηµίες 10 €/ώρα
2. Ιδιώτες
40 €/ώρα
Γήπεδο ποδοσφαίρου 11χ11
• Σύλλογοι , Ακαδηµίες κ.λ.π 80€ /ώρα
• Χρήση γηπέδου για Ιδιωτικά σχολεία 80€/ηµερησίως (08.00-14.00)
• ∆ηµόσια σχολεία εκτός ορίων του ∆ήµου 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.
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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.
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.

Το υπόλοιπο Άρθρο 13 του Κανονισµού, παραµένει ως έχει.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
να αποφασίσει τις ανωτέρω τροποποιήσεις - προσθήκες του Άρθρου 13 του Κανονισµού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
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Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις - προσθήκες του Άρθρου
13 της Α∆Σ 480/2018 του Κανονισµού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου,
όπως παρουσιάζονται στο εισηγητικό κοµµάτι της παρούσης .
ΛΕΥΚΟ στο θέµα αυτό ψήφισαν οι ∆Σ Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας ,Σαριδάκης Ιωάννης και
Μόττας Νικόλαος.
Η απόφαση πήρε α.α.
114/19-04-21.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

