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Προσχέδιο του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
του Δήμου Μεταμόρφωσης.
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Προοίμιο – Θεσμικό Πλαίσιο - Σκοπός παρόντος κανονισμού
Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ημέρες – ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Χρήση χώρων άθλησης
Διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων
Εγγραφή-Κάρτα μέλους
Υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης αθλητικής εγκατάστασης
Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητών για είσοδο στις
αθλητικές εγκαταστάσεις
Υποχρεώσεις αθλούμενων – προπονητών - χρηστών
Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές
Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια
Διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου
Διεξαγωγή αγώνων στο δημοτικό κολυμβητήριο
Χρήση κολυμβητικής δεξαμενής
Χρήση Δημοτικού Γυμναστηρίου
Διαφημίσεις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις
Προσωπικό
Περιορισμοί Χρήσης – Απαγορεύσεις
Κυρώσεις - Ποινές
Γενικές διατάξεις
Τελικές διατάξεις
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το Προσχέδιο του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου
Μεταμόρφωσης βασίζεται στον ήδη υπάρχον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του
Δήμου Μεταμόρφωσης (Αρ. Αποφ. Δ.Σ 66/2013), στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι το αποτέλεσμα της
προσπάθειας που καταβάλλει ο Δήμος ώστε η λειτουργία και η χρήση των αθλητικών χώρων των οποίων
έχει την ευθύνη να είναι σύμφωνοι και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του
Κράτους.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας γνωστοποιείται στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους
συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο
λειτουργίας αυτών.
Θεσμικό πλαίσιο
Ο παρών κανονισμός διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
Τα Άρθρα 1 και 103 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
Τα Άρθρα 75, 79 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
Την Κ.Υ.Α 11-10/18-10/2001 (Φ.Ε.Κ. Β 1362), Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας.
Τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α΄) που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των
αθλητικών σωματείων έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους ακόλουθους νόμους:
Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α
Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α
Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α
Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α
Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α.
Ο
κανονισμός
καθορίζει
το
γενικό
πλαίσιο
διαχείρισης
και
λειτουργίας
όλων
των
εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου με σκοπό :
Την υποστήριξη και προαγωγή του Μαζικού Αθλητισμού όλων των Ηλικιών.
Την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού.
Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, επιστημονικών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού,
Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα
και την υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων για Άτομα 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 Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου αναλυτικά είναι οι εξής :
1. Κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Αρβανίτης», βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιερού ΛόχουΔημητσάνας & Χαρ. Τρικούπη
2. Κλειστό γυμναστήριο «Νέο Κλειστό», βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κορίνθου & Χείρωνος.
3. Διαδημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεταμόρφωσης-Λυκόβρυσης, βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Γ.Παπανδρέου & Λυκοβρύσεως και διαθέτει :
• 1 γήπεδο ποδοσφαίρου
• 1 γήπεδο beach-volley

• 2 γήπεδα τένις
• 1 γήπεδο 6x6 ποδοσφαίρου
• 1 κλειστή αίθουσα γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων
4. Γήπεδο 5x5 ποδοσφαίρου Προφήτη Ηλία, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευβοίας & Ηλείας.
5. Δύο γήπεδα 5x5 ποδοσφαίρου Ν. Ζωής, βρίσκονται στη συμβολή των οδών Διός & Φωκίδος.
6. Γήπεδο 5x5 ποδοσφαίρου Άσπρα Χώματα, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους &
Ασκληπιού.
7. Ανοικτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στην Μποφίλια ,βρίσκεται στη οδό Θράκης και Κεφαλλήνιας
8. Ανοικτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στις Εργατικές Κατοικίες ,βρίσκεται στην Ιερού Λόχου
9. Γήπεδο Τένις, βρίσκεται στο Σκεπαστό Αττικής Οδού
10. Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Α. Βαρβάρας, βρίσκεται στην οδό Αμαράντου.
11. Δημοτικό Κολυμβητήριο, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύμης & Απόλλωνος και διαθέτει :
• 1 πισίνα κολύμβησης 50 μ.
• 1 πισίνα εκμάθησης κολύμβησης 20 μ.
• 2 αίθουσες γυμναστικής

1.

2.

3.
4.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Παρασκευή) μεταξύ
07:00 – 23:00, πλην επίσημων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται έχοντας υπόψη το σχολικό
πρόγραμμα, τα αθλητικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου
καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων.
Τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν για τη διεξαγωγή
αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. Σε περιπτώσεις μη τέλεσης επίσημων αγώνων, οι
ανωτέρω χώροι μπορούν να διατίθενται για :
• προγράμματα μαζικής άθλησης
• ώρες ελεύθερης χρήσης του κοινού
• και προπονήσεις.
Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. Για μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίζει ο
Δήμαρχος (μετά από ανάλογη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ). Χωρίς έγκριση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας λειτουργία πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.
Το Σάββατο και την Κυριακή δεν λειτουργούν οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις Ακαδημιών.
Ειδικότερα ώρες λειτουργίας εγκαταστάσεων :
•

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 15.30-22.30
•

ΚΑΙ Σάββατο-Κυριακή 09.00-22.00

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 17.00-22.00
•

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 17.00-22.00
•

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-23.00
•

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1

ΟΥ

Σάββατο –Κυριακή 09.00-22.00

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ»

Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-23.00
•

ΚΑΙ
ΚΑΙ

Σάββατο –Κυριακή 09.00-22.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή 07.30-23.00, Σάββατο 09.00-15.00.
•

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Α. Βαρβάρας

Δευτέρα έως Παρασκευή 17.00-22.00 Σάββατο –Κυριακή 09.00-22.00

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεταμόρφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
2. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται:
•

Προγράμματα του Δήμου καθώς και οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους
(προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού)

•

Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

•

Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για
όλους καθώς και ειδικά προγράμματα για ΑμεΑ.

•

Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

•

Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

•

Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των
αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

•

Προπονήσεις και αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε
επίσημα πρωταθλήματα.

•

Κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές
κατασκηνώσεις κ.λπ.

3. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν:
•

Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. – Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

•

Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Παλαίμαχοι)

•

Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων)

ΑΡΘΡΟ 6Ο
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 στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου (έως
30 Ιουνίου κάθε έτους).
2. Οι Ομοσπονδίες/Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά
ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εγγράφως προς την αρμόδια
Υπηρεσιακή Μονάδα.
3. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, εισηγείται το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατανέμοντας τις ώρες χρήσης κατά περίπτωση, ανά
ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω:
• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων του Δήμου Μεταμόρφωσης
• Τα αιτήματα των αθλητικών ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις
ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.
• Την κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου - συλλόγου.
• Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των χώρων.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση
σωματείου, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσιακής
Μονάδας.
4. Η αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα, φροντίζει, σε κάθε αθλητική υποδομή ώστε να υπάρχουν, πέραν από
ώρες προπονήσεων Σωματείων και ώρες για προγράμματα Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισμού, για άτομα με
αναπηρία και για μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο(ώρες κοινού )σε
ποσοστό 10 %
5. Κάθε δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο)και άτομο που
επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, απευθύνεται εγγράφως προς την
αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα μετά από σχετική έγκριση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.
6. Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της
Αρμοδίας Υπηρεσιακής μονάδας σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση επιστημονικών, συνεδριακών
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.

1.

2.

3.

4.

5.

Α. Διάθεση αθλητικών χώρων σε Αθλητικά Σωματεία-Συλλόγους(με έδρα στο ΔΗΜΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και
ημέρες στους χώρους άθλησης, προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά –
Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται τη χρήση
των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία, με έδρα εντός του Δήμου Μεταμόρφωσης, θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου για τη χρήση των χώρων αυτών,
πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου (έως 30 Ιουνίου κάθε έτους), αλλά και κατά τη διάρκεια
αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά.
Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:
• Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
• Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου.
• Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως
Παράρτημα 3.
Με την αίτηση του το κάθε Σωματείο οφείλει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του κάθε έτος καταθέτοντας:
• Καταστατικό Ίδρυσης Αθλητικού Συλλόγου
• Πρακτικό συνεδρίασης για τη συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα.
• Αναγνώριση του σωματείου από την αρμόδια Ομοσπονδία.
• Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ.
• Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση(πως όλοι οι αθλητές έχουν εξεταστεί από
ιατρό και είναι ικανοί να αθληθούν).
• Υπεύθυνη δήλωση (πως όλα όσα έχουν δηλώσει είναι αληθή και Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει
λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους).
Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη απάντηση εισηγείται
κατανέμει κατά περίπτωση τις ώρες, ανά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα, σε κάθε σωματείο. Το
πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – προγράμματος αγώνων προς
το Δήμο από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση

αγώνων, οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον
αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.
Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, οι
σύλλογοι πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα,
εφόσον και αυτοί ήταν ενήμεροι.
6. Το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα κατανομής των χώρων
στα σωματεία, αναρτάται σε κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και στο διαδίκτυο.
Β. Διάθεση αθλητικών χώρων σε νεοσύστατους αθλητικούς συλλόγους σωματεία(με έδρα στο
ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
1. Κάθε ενδιαφερόμενος νεοσύστατος σύλλογος – σωματείο, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου
Μεταμόρφωσης, για να έχει δικαίωμα παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να
καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Καταστατικό Ίδρυσης Αθλητικού Συλλόγου
• Πρακτικό συνεδρίασης για τη συγκρότησης/εκλογής του Δ.Σ σε σώμα.
• Αναγνώριση του σωματείου από την αρμόδια Ομοσπονδία. Σε αντικατάσταση της «αναγνώρισης»,
δύναται ο νεοσύστατος σύλλογος/σωματείο να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, υπογραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπό, ότι έχουν υποβληθεί στην ομοσπονδία τα απαραίτητα έγγραφα για την
αναγνώρισή του. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν είναι δυνατόν να έχει ισχύ πέραν των ενενήντα
(90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της χρήσης της αθλητικής
εγκατάστασης ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί
από το σωματείο/σύλλογο στον ως άνω χρόνο η «αναγνώριση», τότε η απόφαση χρήσης της
αθλητικής εγκατάστασης και το συμφωνητικό, ανακαλούνται.
• Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ.
• Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (ότι όλοι οι αθλητές έχουν εξεταστεί από
ιατρό και μπορούν να αθληθούν )
• Υπεύθυνη δήλωση (πως όλα όσα έχουν δηλώσει είναι αληθή και Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει
λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους).
2. Κατόπιν, υποβάλλει σχετικό αίτημα για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που επιθυμεί και σε
κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου (έως 30 Ιουνίου κάθε έτους), αλλά και
κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά.
3. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:
•

Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

•

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

•

Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου.

•

Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του Κανονισμού και τους αποδέχεται
στο σύνολό τους.
• Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως
Παράρτημα 3
Γ. Άρνηση παραχώρησης
Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή, είτε οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το
Δήμο Μεταμόρφωσης, δεν γίνονται δεκτά.
Περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα φυσικά πρόσωπα
προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης των χώρων δεν μεταβιβάζεται.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ,
ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
1. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε των αθλητικών συλλόγων, είτε
μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης και προπονούνται σε
κάθε δημοτικό χώρο άθλησης, είναι η κάρτα μέλους.
2. Η κάρτα μέλους είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Μεταμόρφωσης και φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Επωνυμία αθλητικού σωματείου

•

Ονοματεπώνυμο αθλητή

•
•

Άθλημα
Αθλητική περίοδος: Για κάθε αθλητική περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα είτε ανανεώνεται
η ισχύουσα εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις.
• Αριθμός μητρώου μέλους.
3. Για την έκδοση της κάρτας μέλους απαιτούνται :
• Αίτηση του ενδιαφερομένου
• Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο, παθολόγο και δερματολόγο (όταν πρόκειται για το
Κολυμβητήριο).
• Μια φωτογραφία ταυτότητας
4. Τα αθλητικά σωματεία – φορείς, ιδιώτες κλπ. οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του
Δήμου (Οικονομική Επιτροπή – Δημοτικό Συμβούλιο).
5. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό
έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η
Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών
Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή
αναγράφονται τα παρακάτω:
α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία,
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,
γ) Έτος γέννησης,
δ) Άθλημα,
ε) Φωτογραφία,
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας,
ζ) ΑΜΚΑ,
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα
(προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες
οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των
αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών
γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.».

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μετά την απόφαση έγκρισης της εισήγησης του/της αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου, υπογράφεται
μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και του ενδιαφερόμενου φορέα ή σωματείου/συλλόγου, συμφωνητικό
χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα :
• Η εγκατάσταση που διατίθεται.
• Το χρονικό διάστημα διάθεσης.
• Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.
• Τα κινητά πάγια του Δήμου που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.
• Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
• Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση
διαφημιστικών πινακίδων.
• Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχεται στο σύνολό
του.
• Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης
οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.
Η σύμβαση υπογράφεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης του
χώρου και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του προγράμματος ή της εκδήλωσης
που θα πραγματοποιήσει στο χώρο.
Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η έγκριση ανακαλείται.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση ή αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση
αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η οικονομική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να
υπάρχει ως προϋπόθεση, και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται:
• Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.
• Η εγκατάσταση/χώρος που τους διατίθεται και η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
• Η ημέρα, ώρα και διάρκεια, κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.
• Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.
Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και
ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.
Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη
υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή σωματεία είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που
χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του
προσωπικού και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται
εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία.

9. Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για να επιτραπεί η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 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. 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.
2. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή (για την πιστοποίηση της

προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στο Αρμόδιο τμήμα σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή
πτυχίο Φ.Α. ή την επαγγελματική ταυτότητα προπονητή) ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στο

χώρο μέχρι την αποχώρηση 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 των οργάνων χωρίς την επίβλεψη του
αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που προκύπτουν.
5. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα στην προπόνηση.
6. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει
γραπτώς το αίτημα τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.
7. Οι προπονητικές ώρες που διατίθενται στις ομάδες αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη ομάδα και το
συγκεκριμένο τμήμα. Δεν επιτρέπεται να αλλάζουν οι ομάδες μεταξύ τους ώρες προπόνησης αυθαίρετα,
καθώς επίσης και να παραβιάζεται το πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας από άλλη ομάδα, ή μεμονωμένα
άτομα.
8. Εάν κάποια ομάδα θέλει να διεξάγει φιλικό αγώνα, οφείλει να ενημερώσει τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν,
την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου.
9. Σε περίπτωση αγώνων, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεων (αθλητικές και μη), ο καθαρισμός των
χρησιμοποιούμενων αθλητικών χώρων κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εκδηλώσεων, είναι υποχρέωση
του διοργανωτή.
10. Η διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό και ο σεβασμός στις υποδείξεις, στις οδηγίες και στις
εντολές της Υπηρεσίας είναι υποχρέωση όλων των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι και έχουν αρμοδιότητα να προστατεύουν τη δημόσια
περιουσία, που τα σωματεία και οι δημότες χρησιμοποιούν. Οι διοικήσεις και οι υπεύθυνοι προπονητές των
ομάδων που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους, πρέπει να συμβουλεύουν τους αθλητές και τις
αθλήτριές τους, να τηρούν πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του προσωπικού και να μην αντιδικούν μαζί
τους.
11. Όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του
Δήμου Μεταμόρφωσης, όπως η παραχώρηση των κλειστών γυμναστηρίων, η χρήση των χώρων για
προπόνηση από τις ομάδες, το αντίτιμο για την παραχώρηση χρήσης, ο τρόπος πληρωμής, κλπ,
κατοχυρώνονται με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του σωματείου (δια του νομίμου
εκπροσώπου αυτού) και του Δήμου Μεταμόρφωσης (δια του νομίμου εκπροσώπου), το οποίο σε κάθε
περίπτωση υπογράφεται πριν την παραχώρηση του χώρου για χρήση στο σωματείο.
12. Τα σωματεία δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή καμιάς άλλης εν γένει λειτουργικής δαπάνης των αθλητικών
χώρων, πλην αυτής που με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζεται, για την ορθολογική και
εύλογη κατανομή των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας τους, υπό μορφή αντιτίμου παραχώρησης
χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εγκαταστάσεις παύουν αυτόματα να παραχωρούνται, εάν το σωματείο
δεν αποδεχθεί την εν λόγω εύλογη οικονομική συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο
εξόφλησης των οφειλομένων.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ
Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του τμήματος αθλητισμού, π.χ. για έναρξη – λήξη
προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια.
Οι αθλητές, παράγοντες, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.
Αθλητικό σωματείο που κατά επανάληψη χρησιμοποιεί την εγκατάσταση με μη ικανοποιητικό αριθμό
αθλούμενων θα χάνει την προπονητική ώρα.
Οι χώροι που χρησιμοποιούν τα σωματεία (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια, πάγκοι, κ.λ.π.) είναι κοινοί για
όλους. Οι προπονητές πρέπει να φροντίζουν οι χώροι να μένουν πάντοτε καθαροί, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και από τους επόμενους. Δεν επιτρέπεται να αφήνονται υπόλοιπα χρησιμοποιημένων
αντικειμένων στους πάγκους (π.χ. μπουκάλια, τέϊπ, επίδεσμοι, απορρίμματα, κλπ).
Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων ή σε οποιονδήποτε άλλο να κάνει χρήση των
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
Η κατανάλωση καθώς και η χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και
(ίδιο) σκευασμάτων δεν επιτρέπεται εντός των αθλητικών χώρων
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς αθλητικούς χώρους
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει ο αθλούμενος στην προπόνηση πρέπει να απευθύνεται στον
προϊστάμενο του τμήματος αθλητισμού.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
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 (πισίνας, γυμναστηρίων κ.λ.π.) πρέπει να γίνεται με πνεύμα οικονομίας αλλά και
προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές.
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.
Το αθλητικό σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύματος των οπαδών του καθώς
επίσης και για τις τυχόν φθορές που θα προκληθούν.
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, εκτός εάν η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνθήκη και κατά προορισμό χρήση των οργάνων,
αποδυτηρίων και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές,
προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε.
Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ανάλογες ποινές.
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 Δήμου. Ανάλογα με τις
περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή
αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με
επιβολή προστίμου.
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αναφορά της
Αρμόδιας Υπηρεσιακής μονάδας και εισήγηση του Δημάρχου. Το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο
μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τη βελτίωση των
υποδομών τους, ανήκει στο Δήμο Μεταμόρφωσης δια των αρμοδίων υπηρεσιών του.

2. Οι απαιτούμενες εργασίες γίνονται, έκτακτα ή περιοδικά, με προσωπικό του Δήμου, είτε με κατάλληλα
συνεργεία, είτε με ιδιώτες και το κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μεταμόρφωσης.
3. Ως αντιστάθμισμα των δαπανών που προκαλούνται για την συντήρηση των ως άνω αθλητικών
εγκαταστάσεων, δεν θα καταβάλλεται από τον τοπικό αθλητικό σύλλογο που κάνει χρήση της αθλητικής
εγκατάστασης αντίτιμο χρήσης.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κάθε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ που έχει προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει δικαίωμα να κάνει
χρήση των αποδυτηρίων.
Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα.
Όργανα που φυλάσσονται σε αποθήκες του Δήμου 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.
Το προσωπικό του Δήμου δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί - μετακινεί, μεταφέρει τα
αθλητικά όργανα (τέρματα, διαδρομές κλπ) εκεί που θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη του
προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου.
Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου, επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους
φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.
Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση κάθε
αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε είδους απορρίμματα
(π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους
απορριμμάτων.
Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Δήμος και το προσωπικό του
ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τους
χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων
Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον
υπάλληλο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος,
φιλικός, σχολικός, απαιτείται Άδεια Αγώνα, που εκδίδεται από την αρμόδια Ομοσπονδία ή Ένωση για το
ενδιαφερόμενο σωματείο.
2. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στην αρμόδια Δ/νση. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και κανονισμούς των Ομοσπονδιών κάθε
αθλήματος.
Η αρμόδια Δ/νση του Δήμου, φροντίζει να υπάρχουν σε αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα.
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με την άδεια
αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα και στην αντίστοιχη
Αστυνομική Αρχή.
Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα παραδίδονται στον υπεύθυνο κάθε σωματείου/συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής όπως στο άρθρο 15.
2. Τα αποδυτήρια παραδίδονται σε χρήση από τον υπεύθυνο του τοπικού σωματείου στον υπεύθυνο του
φιλοξενούμενου σωματείου 90΄πριν από τον αγώνα. Μετά την λήξη του αγώνα και αν ακολουθεί άλλος
αγώνας οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν τα αποδυτήρια ελεύθερα.
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ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Για τη διεξαγωγή αγώνων στο δημοτικό κολυμβητήριο ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι προϋποθέσεις
της διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυμναστήριο.
Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ’ όλη τη
διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ιατρό - νοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με
οδηγό.
Το δημοτικό κολυμβητήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου ανοικτό
όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού.
Απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητή στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει
εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη ΥΓΙΕΙΝΗΣ π.χ.
υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν οι
όροι που θέτει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο υπεύθυνος του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη χρήση της πισίνας.
Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού πισίνας.
Στο δημοτικό κολυμβητήριο, εφόσον χρησιμοποιείται η πισίνα από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει
ναυαγοσώστης.
ΑΡΘΡΟ 18Ο
ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατομική τους κάρτα στην γραμματεία κατά την είσοδό
τους στην εγκατάσταση του κολυμβητηρίου.
2. Η συνδρομή είναι μηνιαία και προπληρώνεται. Για χρήση του Κολυμβητήριου έστω και μια φορά ,οφείλετε
να πληρώνετε ολόκληρη την μηνιαία συνδρομή.
3. Οι λουόμενοι πρέπει να πειθαρχούν στις υποδείξεις του Υπευθύνου ΚΦΑ, Ναυαγοσώστη - επόπτη
ασφάλειας.
4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από
δερματολόγο και παθολόγο ή καρδιολόγο (Ισχύος 12 μηνών).
5. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από
προπονητή.
6. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 14 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία
γονέα ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές) ή υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα.
7. Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη ή εκπαιδευτή/προπονητή.
8. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα
που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.
9. Εάν το πρόβλημα υγείας καταστεί εμφανές, ο υπεύθυνος υπάλληλος του κολυμβητήριου ενεργοποιεί την
απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων, έως την αποκατάσταση του προβλήματος
10. Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα ή έχουν καταναλώσει
αλκοολούχα ποτά.
11. Οι χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στα αποδυτήρια.
12. Η παραμονή στο χώρο των αποδυτήριων θα πρέπει να γίνεται όσο απαιτείται και οι αθλούμενοι θα πρέπει
να αποχωρούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

13. Απαγορεύεται η χρήση των ντουζ χωρίς μαγιό και η περιφορά στα αποδυτήρια χωρίς ρούχα(γυμνοί),
ειδική προσοχή όταν στα αποδυτήρια υπάρχουν και παιδιά.
14. Η χρήση των σεσουάρ είναι αποκλειστικά για στέγνωμα μαλλιών και στις ειδικές για χρήση πρίζες.
15. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα χωρίς πρώτα να έχει προηγηθεί ντουζ.
16. Επίσης είναι απαραίτητη η χρήση της τουαλέτας πριν την είσοδο στην πισίνα. Αν κατά την διάρκεια της
προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χρήση ντους πριν την επιστροφή στον
χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών για την συνέχιση της προπόνησης
17. Ο απαραίτητος εξοπλισμός του αθλούμενου περιλαμβάνει: σκουφάκι κολύμβησης, μαγιό
κολυμβητικό και σαγιονάρες.
18. Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα γίνεται μόνο μέσα από το ποδόλουτρο με σαγιονάρες.
19. Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές και περιμετρικά αυτών επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους,
στους γυμναστές – προπονητές και στο προσωπικό του κολυμβητηρίου
20. Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακού και κάθε είδους λιπαντικής ουσίας διότι καταστρέφουν την ποιότητα
του νερού. Επίσης δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου.
21. Οι κολυμβητές 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.
22. Δεν συνιστάται η απόθεση χρημάτων, κοσμημάτων, λοιπών πολύτιμων πραγμάτων και αντικειμένων αξίας
στα αποδυτήρια ή σε άλλους χώρους της εγκατάστασης. Το προσωπικό του κολυμβητηρίου ουδεμία
ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια.
23. Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους του κολυμβητηρίου.
24. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο της πισίνας και των αποδυτηρίων.
25. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέχουν και να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στο κατάστρωμα του
κολυμβητηρίου γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
26. Δεν επιτρέπεται το κάθισμα επάνω στις διαδρομές των κολυμβητικών δεξαμενών, ούτε το τράβηγμα και
το βούλιαγμα αυτών
27. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα μακροβούτια και η άπνοια (στατική ή δυναμική)
Βάθος πισίνας 2,00μ έως 2,20μ
28. Απαγορεύονται οι μαστίχες και οι καραμέλες στο χώρο της πισίνας.
29. Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων αντικειμένων στο χώρο γύρω από την πισίνα.
30. Απαγορεύονται στρώματα θαλάσσης, μπρατσάκια και φουσκωτά κάθε είδους.
31. Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ τα κατοικίδια.
32. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ το ξύρισμα στο χώρο των αποδυτήριων.
33. Η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και οικονομία.
34. Απαγορεύεται το κλείδωμα των ερμαρίων των αποδυτηρίων κατά την αποχώρηση των χρηστών απ’ την
αθλητική εγκατάσταση.
35. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που δεν αθλούνται, εκτός των προπονητών και του
προσωπικού.
36. Οι γονείς απαγορεύεται να μπαίνουν στο χώρο της πισίνας από τα κάγκελα της εξέδρας, καθώς και από τις
πόρτες των αποδυτήριων.
37. Οι συνοδοί, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να περιμένουν τα παιδιά τους στους χώρους αναμονής ή να
παρακολουθήσουν το μάθημα από την κερκίδα.
38. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να τηρούν το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
39. Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να σέβονται την καθαριότητα στους χώρους υγιεινής (αποδυτήρια, ντουζ,
τουαλέτες) και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς.
40. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση σε όλους τους χώρους του Κολυμβητήριου
(αποδυτήρια, κατάστρωμα κλπ) χωρίς την συγκατάθεση της διοίκησης και των εποπτών ασφαλείας.
41. Με την πρώτη εκδήλωση κεραυνών το κολυμβητήριο παύει την λειτουργία του προσωρινά και ανοίγει σε
20-30 λεπτά μετά την τελευταία αστραπή.

42. Η επίσημη επιτρεπόμενη θερμοκρασία της πισίνας οποιασδήποτε ανοικτής κολυμβητικής εγκατάστασης
είναι 24ο έως 26ο C.
43. Οι κολυμβητές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συμβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. Η
Διοίκηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και δημιουργούν πρόβλημα στην
εύρυθμη λειτουργία του χώρου.
44. Η Διοίκηση του Δημοτικού Κολυμβητήριου μπορεί να διακόπτει προσωρινά την λειτουργία του
απροειδοποίητα, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας για τα μέλη του και όλους τους
χρήστες βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Γ1/443/73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 19Ο
ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατομική τους κάρτα στην γραμματεία 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 14 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.
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 Δημοτικού Γυμναστηρίου Μεταμόρφωσης διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και δημιουργούν πρόβλημα στην
εύρυθμη λειτουργία του χώρου.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
1. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από τον Δήμο και
απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.
3. Ο Δήμος, δύναται, σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των
αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα δικά του εμβλήματα ή τα εμβλήματα, λογότυπα, διακριτικά σήματα
κ.λπ. των διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του.
4. Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής ή μη διοργάνωσης.

5. Οι προδιαγραφές (η μορφή, το υλικό, οι διαστάσεις και ο τρόπος ανάρτησης) θα καθορίζονται με
απόφαση της αρμοδίας Επιτροπής και θα υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας.
6. Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι, δύνανται να διατίθενται έναντι αντιτίμου, που
καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή).
7. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες
ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων να κάνουν χρήση διαφημιστικών
χώρων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει, πριν προβούν
στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων, να γνωστοποιούν στην
αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν
τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 άρθρο 56 όπως
ισχύει κάθε φορά και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους από τον Δήμο διαφημιστικούς
χώρους.
8. Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε
συμφωνημένα με τον Δήμο σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό
των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα, υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση
των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους, αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων
αγώνων.
9. Σε περίπτωση που διαφημιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ρύπος και θα αποσύρεται με
μέριμνα των εργαζομένων του Δήμου για ανακύκλωση.
10. Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή
απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων, οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες
των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.
11. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει, δεν θα γίνονται
αποδεκτές σε καμία περίπτωση. Η κρίση περί του τι αντίκειται ή όχι στο πνεύμα του αθλητισμού, είναι
ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.
12. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον
παρόντα κανονισμό.
13. Δεν επιτρέπεται σε σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες και ομοσπονδίες η άσκηση οποιασδήποτε
εμπορικής δραστηριότητας και οι κάθε είδους πωλήσεις (πχ. αθλητικό υλικό, τρόφιμα, ποτά, διαφημιστικά
προϊόντα, κ.λπ.) στους χώρους των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα
στην Αρμόδια Υπηρεσία Μονάδα(Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
2. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και
φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.
3. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή
ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου οφείλει
για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, φροντίζει για την ασφαλή άθληση των αθλουμένων, τη
φροντίδα 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, να μεριμνούν για την καθαριότητα και να αναφέρουν τυχόν
προβλήματα στην προϊστάμενη αρχή.
5. Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα 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 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει
καθημερινά τα βιβλία συμβάντων της εγκατάστασης.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι :
Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.
Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς έγκριση.
Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική), είτε η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. (εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί
Ατόμων με Αναπηρία)
Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρου (ποδήλατα, μοτοσικλέτες, κ.ά.)
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
1. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης κατά παράβαση των άρθρων του
παρόντος κανονισμού, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί
έγγραφη επίπληξη με απόφαση Δημάρχου ή του/της αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου.
2. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της
έγγραφης επίπληξης, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί:
α. Αποκλεισμός, μέχρι 30 ημερολογιακών ημερών της χρήσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης,
με απόφαση Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου και χρηματικό ποσό.
β. Αποκλεισμός, μέχρι 60 ημερολογιακών ημερών της χρήσης όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου και χρηματικό ποσό.
3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της ποινής της
περίπτωσης 2α ή 2β, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί
έως και για ένα (1) έτος απαγόρευση της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και στη
συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο.
2. 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.
3. Ο Δήμος 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.

4. Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού
Αθλητικού Χώρου σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου.
5. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους ανοικτούς και 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.
6. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και
(ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.
7. 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.
8. Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού
σωματείου και των μεμονωμένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση.
9. Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη
διάθεση των αθλουμένων και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους.
10. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Δήμος Μεταμόρφωσης υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ τις
απαραίτητες Άδειες Λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:
o Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Γ1/443/1973 Υπουργική
Απόφαση «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών»
(Φ.Ε.Κ. 87/24.01.1973, τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμόν
Γ4/1150/1976 (Φ.Ε.Κ. 937/17.07.1976, τεύχος Β’) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/02.02.2006,
τεύχος Β’) Υπουργικές Αποφάσεις.
o Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Τέλεσης Αγώνων σε Αυτές, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμόν οικ. 46596/22.11.2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.
1793/06.12.2004, τεύχος Β’).
o NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4479 Τεύχος Α’ 94/29.06.2017 τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και
άλλες διατάξεις, τροποποιήσεις του άρθρου 56Α
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου και δεν
περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση, με απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσιακής
Μονάδας.
Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή
των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 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/18/10/2001) που συντάχθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 9/τ.Α/30.1.2001).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Κριτήρια αξιολόγησης οργάνωσης σωματείων
•
•
•
•
•
•

Αγωνιστική κατηγορία (Εθνική – Τοπική).
Αριθμός ενεργών αθλητών.
Αριθμό τμημάτων (Ανδρικό – Γυναικείο).
Διακρίσεων των υποδομών τους
Ιστορικότητα του Σωματείου
Αριθμός συμμετοχών σε αγώνες Τοπικού, Περιφερειακού, Εθνικού ή Πανελληνίου
Πρωταθλήματος

•
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ
Στην
Μεταμόρφωση
σήμερα
10/10/2019 ημέρα Πέμπτη ο Δήμος Μεταμόρφωσης, νομίμως
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο αυτού ………………………………….και το αθλητικό σωματείο με την
επωνυμία …………………………………………..νόμιμος εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του κ.
και στο εξής «Χρήστης», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :
• Ο «Χρήστης» κατόπιν αιτήματος του ζήτησε την παραχώρηση της χρήσης διαδρομών του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου του Δήμου Μεταμόρφωσης για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.
• Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω αίτηση και το ήδη υπάρχον
πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου και με την υπ’αριθ. ………………………….. παραχωρεί για την αγωνιστική
περίοδο 2019-2020 στον «Χρήστη» την Μεγάλη Πισίνα, καθημερινά
1. Για την Κολύμβηση
Συνολικά τρεις (3) διαδρομές (50m), πιο αναλυτικά:
………………………………………………………
2. Για την Υδατοσφαίριση
Από Δεύτερα έως και Παρασκευή ………………………………………. και για το Σάββατο …………………….
…………….
3. Για την αίθουσα Γυμναστικής Β΄
Από Δευτέρα έως Παρασκευή την αίθουσα γυμναστικής του Κολυμβητηρίου ………………………………..
Η παραπάνω παραχώρηση έχει ορισμένη χρονική ισχύ, ήτοι για την περίοδο από 10/10/2019 Έως
31/07/2020
• Σιωπηρή παράταση της χρήσης του κολυμβητηρίου αποκλείεται και απαγορεύεται ρητώς.
Η χρήση των διαδρομών αφορά αποκλειστικά τα τμήματα εκμάθησης και τα αγωνιστικά τμήματα. Σε
περίπτωση άλλης χρήσης οι διαδρομές θα επιστραφούν άμεσα στον Δήμο Μεταμόρφωσης. Το
συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν νέας απόφασης του Δ.Σ τόσο ως προς το ωρολόγιο
πρόγραμμα και τις προς χρήση διαδρομές όσο και προς τις συνδρομές. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν εκτός
των άλλων ο βαθμός συνεργασίας με τους χρήστες καθώς και η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των
δημοτών των κατοίκων του Δήμου και εκτός Δήμου μας καθώς και των προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και η συνέπεια στις οικονομικές και εν γένει υποχρεώσεις
του «Χρήστη» απέναντι στον Δήμο Μεταμόρφωσης και τους πολίτες αυτού.
• Για την χρήση αυτήν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. απόφαση ………………………………… του Δημοτικού
Συμβούλιου του Δήμου Μεταμόρφωσης που αφορά τις Συνδρομές, ο «Χρήστης» αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει στον Δήμο Μεταμόρφωσης το ποσό των ……………………..……………….
μηνιαίως για τους μήνες από 10/10/2019 έως 31/07/2020. Το ποσό αντιστοιχεί στις διαδρομές που
χρησιμοποιεί ο «Χρήστης» και στις ώρες χρήσης αυτών κατά τις παραπάνω ημέρες και σύμφωνα με το
πρόγραμμα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
• Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» θέλει να κάνει χρήση της πισίνας για μικρότερο χρονικό διάστημα θα

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
1.

2.
3.
4.

5.

πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς εγγράφως .
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση της πισίνας ο «Χρήστης» θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του
ένα (1) μήνα πριν.
Η καταβολή του ποσού πρέπει να προκαταβάλλεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο κάθε μήνα. Η παράλειψη καταβολής του ποσού ισοδυναμεί με μονομερή καταγγελία του
παρόντος από τους «Χρήστες» με όλες τις εξ αυτής νόμιμες συνέπειες.
Οι διαδρομές είναι καθορισμένες και θα χρησιμοποιούνται από τα Σωματεία ολόκληρες (50m).
Το παρόν συμφωνητικό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους χώρους, τις ημέρες, τις ώρες και το
χρονικό διάστημα που ρητά αναφέρονται σε αυτό και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό θα
αποδεικνύεται μόνο με το νεώτερο αντίστοιχο συμφωνητικό αποκλειόμενο οποιουδήποτε άλλου
αποδεικτικού μέσου συμπεριλαμβανομένου και του όρκου.
Οι ανωτέρω χώροι παραχωρούνται από τον Δήμο Μεταμόρφωσης για την προπόνηση των μελών του
«Χρήστη» και μόνο. Ο «Χρήστης» δεν δικαιούται να τους παραχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
φυσικό ή νομικό. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο «Χρήστης» δεν χρησιμοποιεί τους χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί παροδικά ή μόνιμα τότε αυτοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Δήμο
Μεταμόρφωσης
Ο «Χρήστης» ρητά αποδέχεται το ποσό που ανωτέρω αναφέρεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το
καταβάλλει ακόμα και εάν δεν κάνει πραγματική χρήση των εγκαταστάσεων που ανωτέρω αναφέρονται
εκτός εάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ο «Χρήστης» οφείλει να τηρεί τους όρους του παρόντος και να αποδέχεται τον έλεγχο της τήρησης
αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση εγκαταστάσεων που δεν αναφέρονται
στο παρόν ή σε ώρες και ημέρες που δεν αναφέρονται. Εάν διαπιστωθεί τέτοια χρήση, ισοδυναμεί
αυτοδικαίως με μονομερή εκ μέρους του «Χρήστη» καταγγελία του παρόντος με όλες τις νόμιμες
συνέπειες.
Πιθανή πρόταση χρήσης των εγκαταστάσεων πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος που
αναφέρει το παρόν για οποιονδήποτε λόγο, δεν καθιστά την ισχύ του παρόντος αορίστου διαρκείας και
γίνεται μόνο εγγράφως.
Ο «Χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική εποπτεία, παροχή πρώτων
βοηθειών και ιατρική φροντίδα των αθλητών του κατά την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων.
Ο «Χρήστης» οφείλει να τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου,
όπως αυτοί προκύπτουν από τον κανονισμό λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου
(66/13 Α.Δ.Σ.), από τις αποφάσεις του Δ.Σ και από τους κανονισμούς των αρμοδίων κατά περίπτωση
Ομοσπονδιών .
Ο «Χρήστης» έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να φροντίζει ώστε η χρήση του
κολυμβητηρίου να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις (υγειονομικές και μη)
περί κολυμβητικών δεξαμενών.
Ειδικοί Όροι :
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης και η αρμόδια Υπηρεσία, καμία απολύτως ευθύνη δεν φέρουν και δεν
αναλαμβάνουν απέναντι στους χρήστες και στους κολυμβητές, μέλη του κατά την ώρα και ήμερα της
χρήσης και όλους τους χώρους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πισίνα, αποδυτήρια, κερκίδες, αίθουσες
γυμναστικής κλπ) αλλά και οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, ιδίως όταν αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός, σε λόγους
ανωτέρας βίας ή σε έκτακτες βλάβες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Ο «Χρήστης» αναλαμβάνει αποκλειστικά και πλήρως την ευθύνη για την χρήση σωσιβίων στους
κολυμβητές του και καμία ευθύνη δεν φέρει ο Δήμος Μεταμόρφωσης.
Οι προπονητές, αθλητές και οι παράγοντες του Σωματείου θα πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια και ευπρεπή
συμπεριφορά έναντι των υπάλληλων καθώς και των μελών των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού του
Δήμου Μεταμόρφωσης .
Απαγορεύονται σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου το κάπνισμα , οι καφέδες ,
αναψυκτικά , τρόφιμα κλπ.

6. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των Σωματείων να κάνουν χρήση της πισίνας για ιδιαίτερα μαθήματα.
7. Η εγκατάσταση θα παραμένει κλειστή τις επίσημες αργίες και τον μήνα Αύγουστο .
8. Ο «Χρήστης» υποχρεούται να ενημερώνει τον Δήμο ΑΜΕΣΑ για τυχόν φθορές που παρατηρεί στους
χώρους του κολυμβητηρίου.
9. Την ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ο «Χρήστης» υποχρεούται να εκκενώσει και παραδώσει
τους χώρους /διαδρομές που έκανε χρήση στην ίδια άριστη κατάσταση που τους παρέλαβε,
υπογράφοντας και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος ή αν ο «χρήστης» δεν εκπληρώνει προσηκόντως ή
καθόλου τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει ή να υπαναχωρήσει από την
παρούσα σύμβαση.
Ο Δήμος μέσω των αρμοδίων οργάνων του, μπορεί να πραγματοποιεί αιφνίδιους ελέγχους για την ορθή
τήρηση του παρόντος.
Ο «Χρήστης» συμφωνεί, συνομολογεί, και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω , κάθε μέρος του παρόντος
θεωρείται ουσιώδης και απαραίτητος, παραβίαση δε του ενός από αυτούς παρέχει στον Δήμο
Μεταμόρφωσης το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας του παρόντος εξ υπαιτιότητας του «Χρήστη» με
όλες τις νόμιμες συνέπειες, μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Άμεση
συνέπεια κάθε τέτοιας παράβασης θα είναι η αποβολή του «Χρήστη» από κάθε χώρο του Δήμου
Μεταμόρφωσης και η απαίτηση καταβολής όλων των οφειλομένων, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε
περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ιδιαιτέρως ο «Χρήστης» αντιλαμβάνεται και αποδέχεται το γεγονός, ότι η παρούσα σύμβαση δεν
αποτελεί μισθωτική σύμβαση και ότι εκ της φύσεως της λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών χώρων
δεν τίθεται θέμα προστασίας του από τις διατάξεις περί μισθώσεως. Περαιτέρω αποδέχεται ότι η μη
συμμόρφωση τους, στους ανωτέρω όρους ή σε έναν από αυτούς μπορεί να οδηγήσει στην άμεση
αποβολή από τους χώρους που του έχουν παραχωρηθεί, χωρίς προηγούμενες διατυπώσεις. Για το λόγο
δε αυτό παραιτείται από τώρα από το δικαίωμα να διεκδικήσει δια οποιαδήποτε οδού (δικαστικής ή
άλλης) την παράταση της παραμονής του στο χώρο από τον οποίο αποβλήθηκε με απόφαση του Δ.Σ , το
οποίο διατηρεί διαρκώς, κατ΄ αποδοχή του «Χρήστη» σε κάθε περίπτωση και χρονική στιγμή, την
κυριότητα, νομή και κατοχή κάθε αθλητικού χώρου για λογαριασμό του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η παραπάνω απόφαση είναι:
1. Κατάθεση εγκεκριμένου και κωδικοποιημένου καταστατικού και της απόφασης του Πρωτοδικείου, όπου
αναφέρει τους σκοπούς του Σωματείου
2. Η έγγραφη του Σωματείου στην δύναμη της ΚΟΕ.
3. Οι αθλητές – μέλη να έχουν προσκομίσει στο Σωματείο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
πιστοποιητικό καλής υγείας παιδιάτρου και καρδιολόγου για τα παιδιά και ότι όλα τα δελτία των αθλητών
είναι θεωρημένα από γιατρό για την περίοδο που ισχύει το παρόν συμφωνητικό και πως έχουν την
σχετική Κάρτα Υγείας Αθλητή. Για το λόγο αυτό ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή του
παρόντος συμφωνητικού να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
4. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99 και τις τροποποιήσεις του,
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και τις αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου
Μεταμόρφωσης .
Το παρόν συντάχτηκε σε δύο ( 2) αντίγραφα, τα οποία υπογραφήκαν από τους νόμιμους εκπροσώπους
και των δυο μερών και έλαβε κάθε μέρος από ένα .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο Μεταμόρφωσης

Για τον ……………………….
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)
ΠΡΟΣ : …………………………….……………………………..
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΦΜ/ΔΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΣΕ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΑΘΛΗ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Συνημμένα:
1. Καταστατικό αθλητικού σωματείου.
2. Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση

___________________
Υπογραφή

