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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθ.Απόφασης 116/2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Πρακτικού από τη TAKTIKH (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίαση με Αριθμό 12η/29-7-
2020. 
 
 Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 29 Ιουλίου  2020, ώρα έναρξης 18:00 και 
λήξης 21:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε TAKTIKH  (Διά 
περιφοράς) συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9715/24-7-2020 έγγραφη 
πρόσκληση της προέδρου κ. Γεωργίας Γκαρίλα κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 4555/2018, η οποία πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.     
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την  παρ. 1 του  
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, περί 
"Κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", καθώς και 
την υπ. αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε 
συνεδρίαση δια περιφοράς. 
 
Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας, που απέστειλαν οι δημοτικοί σύμβουλοι μέσω 
email,  η Πρόεδρος κ. Γεωργία Γκαρίλα διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών 
δημοτικών συμβούλων δήλωσαν όλοι παρουσία- συμμετοχή στην δια περιφοράς 
συνεδρίαση: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκαρίλα -Διαμαντή  Γεωργία 
(Πρόεδρος)  

2. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 
3. Χαλκιάς Παντελής 
4. Κοκόση-Χαβέλου  Νικολέτα-

Κωνσταντίνα 
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 
6. Ζαλοκώστα Σοφία 
7. Κεραμάρης Δημήτριος 
8. Κονιαβίτη Ευδοξία 
9. Φακίτσας  Βασίλειος 
10. Σβερώνης Ιωάννης 
11. Πέτρου Ιωάννης  
12. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 
13. Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου 

Κωνσταντία 
14. Βονόρτας Δημήτριος 
15. Λερογιάννης  Δημήτριος 

16. Κακαβάς Χρήστος 
17. Μαντζιούτας Ιωάννης 
18. Ιβρος Ιωάννης 
19. Μπακόλας Ιωάννης 
20. Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
21. Μπουλάκος Σπυρίδων 
22. Γραβάνης Νικόλαος 
23. Γιαννιώτης Δημήτριος 
24. Καρβέλης Γεώργιος 
25. Σώκος Γεώργιος 
26. Κοκόσης Φώτιος 
27. Γκορόγιας Δημήτριος 
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Επίσης ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος συμμετείχε στην δια περιφοράς συνεδρίαση. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ 
του  νόμου απαιτούμενη συμμετοχή της παρ. 1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου- ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020 "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε  και η δημοτική υπάλληλος κ.Μαρία Παπαροϊδάμη για την 
τήρηση των πρακτικών.  
 
 
Αριθμός απόφασης 116 / 2020  
ΘΕΜΑ 3ο  Συμπλήρωση της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί κανονισμού 
λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου: 
   
   Η οικονομική επιτροπή με την αριθμ.306/2020 απόφαση της εισηγείται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο την συμπλήρωση της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί κανονισμού 
λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου η οποία  έχει ως εξής: 
  Με την 84/27-5-2020 απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου ψηφίστηκε ο κανονισμός 
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου και στη συνέχεια εστάλη 
για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας.  
Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας με το 97882/6-7-2020 
έγγραφο της προέβη στη συμπλήρωση διόρθωση της ανωτέρω  απόφασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τις παρακάτω συμπληρώσεις-διορθώσεις: 
  
 ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2&6 
Το αντίτιμο χρήσης ή οικονομική συμβολή, καθορίζεται ετησίως με  απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους ή ομάδες που εδρεύουν 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου και κατά περίπτωση για 
οποιαδήποτε χρήση, όπως, και όχι περιοριστικά, εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ., των 
χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο. Από την κοστολόγηση των λειτουργικών δαπανών των αθλητικών 
χώρων (φύλαξη, καθαρισμός, ΔΕΗ, υλικά συντήρησης, υπηρεσίες συντηρήσεις 
εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, απρόβλεπτα, ασφάλιση, κ.λπ.), θα προκύπτει για κάθε 
αθλητική περίοδο το κόστος χρήσης της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. Βάσει αυτού, θα 
καθορίζεται η οικονομική συμβολή ή το αντίτιμο χρήσης των χρηστών (σύλλογοι/ 
σωματεία).  
Το καθορισθέν αντίτιμο χρήσης, δύναται, επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
να μειώνεται έως 70% στα αθλητικά σωματεία ή συλλόγους, καθώς και σε συλλόγους 
ΑμεΑ με συμμετοχή σε πρωταθλήματα, εφόσον οι  δημότες συμμετέχουν στα τμήματά 

τους δωρεάν και άνευ ουδεμίας οικονομικής επιβάρυνσης, υπό μορφή συνδρομής ή 
δωρεάς ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής συνδιαλλαγής (αγορά αναμνηστικών, 
αθλητικού υλικού, έκδοση ταυτότητας μέλους του συλλόγου/σωματείου ή Ομοσπονδίας, 
ταμειακή διευκόλυνση, κ.ά.). 
 
ΑΡΘΡΟ 30 &2 
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων καλύπτεται κυρίως 
από δημοτικούς πόρους. Δύναται όμως το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίζει αντίτιμο 
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από Νομικά Πρόσωπα, συλλόγους, σωματεία, 
οργανισμούς, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, δημότες, ώστε να καλύπτεται μέρος των εξόδων της 
κάθε εγκατάστασης. Το αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που 
υπογράφεται σε κάθε περίπτωση πριν από την παραχώρηση της χρήσης του αθλητικού 
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χώρου, και διατίθεται κυρίως για την συντήρηση και την βελτίωση των υποδομών της κάθε 
αθλητικής εγκατάστασης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15  
1. Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς 
και τη βελτίωση των υποδομών τους, ανήκει στο Δήμο Καρπενησίου 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 Καρπενησίου. 
3. Καμία βελτίωση των υποδομών των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων ή 
γηπέδων ποδοσφαίρου δεν μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς την έγκριση των προς εκτέλεση 
εργασιών και τη λήψη των απαιτούμενων αδειών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
(Υπηρεσίες Υποστήριξης και Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής). 
 
ΑΡΘΡΟ 16 παρ.10 
Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή υπάλληλο του αρμοδίου Τμήματος Εκπαίδευσης, 
Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ,  ότι σε τρεις προπονήσεις 
σωματείου  στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λιγότεροι από το 60% των αθλητών 
που έχουν δηλωθεί από τον σύλλογο/σωματείο, τότε,  ο  Δήμος  έχει  την δυνατότητα να 
παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα, ή να κρατήσει την ώρα για 
λογαριασμό των δικών του προγραμμάτων και δράσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 παρ. 10 
Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή υπάλληλο του αρμοδίου Τμήματος Εκπαίδευσης, 
Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ ότι σε τρεις 
προπονήσεις σωματείου  στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λιγότεροι από το 60% 
των αθλητών που έχουν δηλωθεί από τον σύλλογο/σωματείο, τότε,  ο  Δήμος  έχει  την 
δυνατότητα να παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα, ή να κρατήσει την ώρα 
για λογαριασμό των δικών του προγραμμάτων και δράσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 παρ ε 
Οι Επόπτες Ασφαλείας (Ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για τον καθημερινό έλεγχο 
εισόδου στις κολυμβητικές δεξαμενές και στο Γυμναστήριο. Πρέπει να είναι άρτια 
εκπαιδευμένοι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και την τεχνική διάσωσης κολυμβητών, 
στην παροχή Α’ Βοηθειών (χρήση τεχνητής αναπνοής), καθώς και στην εφαρμογή άλλων 
μέτρων ανανήψεως. Θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον 
εξοπλισμό διάσωσης και Α’ Βοηθειών. Επιπλέον θα συμμετέχουν στην προετοιμασία και 
αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου για την υποδοχή κοινού και την τέλε  
 
ΑΡΘΡΟ 33 παρ 3 
Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τους δημότες είναι ελεύθερη σε ώρες που 
κάθε φορά θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την προστασία 
των δημοτών που θα  κάνουν χρήση των κολυμβητικών εγκαταστάσεων, ο Δήμος 
υποχρεούται να παρέχει ναυαγοσώστη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
οι κολυμβητικές δεξαμενές διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Οι 
δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές που διαθέτει ο Δήμος Καρπενησίου είναι μικρής και 
μεσαίας κατηγορίας αντίστοιχα, ήτοι 10x12.5=125m2 και 25.03x33.33= 834,25m2. 
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Συνεπώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται δύο (2) ναυαγοσώστες και ένας 
(1) διοικητικός υπάλληλος που θα έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 παρ 6 
Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι, δύνανται να διατίθενται έναντι 
αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 28 
Όπου λειτουργούν καυστήρες, λέβητες BOILLER υποχρεωτικά θα γίνεται ετήσια 
συντήρηση α) είτε από υπάλληλο αντίστοιχης ειδικότητας, β) είτε από ειδικό ιδιωτικό 
συνεργείο συντήρησης, οπότε και θα διακόπτεται η λειτουργία των αθλητικών χώρων, μετά 
από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου και του προϊστάμενου της  
αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Κατά τις ώρες κοινού, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους, εάν δεν έχουν 
μαζί τους την κάρτα μέλους, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του 
Δήμου Καρπενησίου.  
 Η κάρτα μέλους φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 1)Επωνυμία αθλητικού σωματείου, 
2) Ονοματεπώνυμο αθλητή, 3)Αθλητική περίοδος: Για κάθε αθλητική περίοδο εκδίδεται νέα 
αθλητική ταυτότητα είτε ανανεώνεται η ισχύουσα εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, 4) 
Αριθμός μητρώου μέλους.  
 Για την έκδοση της κάρτας μέλους απαιτούνται: 1)Αίτηση του ενδιαφερομένου, 2) 
Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο, παθολόγο και δερματολόγο (όταν πρόκειται για 
το Κολυμβητήριο). Οι παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις δύναται να αντικατασταθούν από μία 
(1) βεβαίωση Ιατρού γενικής ιατρικής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος 
είναι καρδιολογικά, παθολογικά και δερματολογικά υγιής, 3)Μια φωτογραφία ταυτότητας 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡ. 23 και 32 περ.3β 
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους  αθλητικούς χώρους, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α του Ν.4633/2019 
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων 
και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση 
του καπνίσματος στους  δημόσιου χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, 
μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι 
υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, η δημοτική αστυνομία, εφόσον 
υφίσταται τέτοια, καθώς και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 Ειδικότερα, απαγορεύεται η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και 
υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, 
σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών 
εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 17 του  Ν. 
4633/2019 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως 
καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των χώρων. 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας  κ.κ. Λερογιάννης  Δημήτριος, Κακαβάς 
Χρήστος, Μαντζιούτας Ιωάννης, Ιβρος Ιωάννης, Μπακόλας Ιωάννης, Παπαδόπουλος 
Λεωνίδας, Μπουλάκος Σπυρίδων, Γραβάνης Νικόλαος, Γιαννιώτης Δημήτριος, Καρβέλης 
Γεώργιος, Σώκος Γεώργιος και  Κοκόσης Φώτιος στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας  
ψήφησαν  «Λευκό». 
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    Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν.4623/2019 

 την αριθμ. 84/27-5-2020 απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου 

 Το αριθμ. 97882/6-7-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας 

 την αριθμ. 306/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 την παραπάνω εισήγηση  

 τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας των δημοτικών συμβούλων 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των 15 καταμετρούμενων ψήφων) 

  
    Αναδιατυπώνει  τον κανονισμό λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Καρπενησίου ως εξής: 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και αναδιατυπωθεί με την 
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στο διαδίκτυο». 

8. Το άρθρο 18 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

9. Το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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ΆΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και 

λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου. 

Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη 

και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και 

υποδομών του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό: 

 την υποστήριξη και προαγωγή των προγραμμάτων του Δήμου 

Καρπενησίου και της άθλησης για όλους. 

 την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού. 

 την  υποστήριξη  και  ανάπτυξη  του  Σχολικού  αθλητισμού όλων 

των βαθμίδων. 

 την  υποστήριξη  και  διοργάνωση  αθλητικών,  ψυχαγωγικών, 

επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, 

Περιφερειακού, Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, 

Γραφεία), σύμφωνα  με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου. Ο Δήμαρχος (ή ο/η αρμόδιος/αρμόδια 

Αντιδήμαρχος) μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε Δημοτικούς 

Υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του 

παρόντος Κανονισμού. 

   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   

 

1. Δημοτικές  αθλητικές  εγκαταστάσεις  Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου  

(αναλυτικά)  
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 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΛ. 

ΕΓΚΑΤ. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

  ΕΙΔΟΣ 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

/ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΥ 

 

1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

 

 

ΠΙΣΙΝΑ 25μ ΚΛΕΙΣΤΗ. 

 

 

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

 

 

 

 

1 ΠΙΣΙΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

1 ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΣΤΑΔΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

 

 

 

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

 

 

 

 

   

1  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΙ 

 

1  ΣΤΙΒΟΣ  

 

1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΩΝ 1  

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

1  ΣΤΙΒΟΣ ΤΑΡΤΑΝ 400 

M. 2  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΒΟΛΕΙ 2  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΤΕΝΙΣ 3  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 1  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 

1  ΣΤΙΒΟΣ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ 

400 Μ. 1  ΓΗΠΕΔΟ ΡΙΨΕΩΝ 

1  ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΗΣ 

ΤΖΟΥΝΤΟ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΣΗΣ 

ΒΑΡΩΝ 2  ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  

 

2 

 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ  

 

  ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ 

 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

 

1 ΓΗΠΕΔΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

5x5 

  ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 

 

 ΑΓ. ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ 

 

 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

1   ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
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 2.  Δημοτικές  αθλητικές  εγκαταστάσεις  Δημοτικής  Ενότητας Καρπενησίου 

(αριθμητικά)  

 

  ΑΡΘΡΟ 4   

  ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Οι χώροι άθλησης του Δήμου Καρπενησίου λειτουργούν οπωσδήποτε τις 

ώρες από 07:00’ – 22:00’, πλην επισήμων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας 

όμως καθορίζονται  αφού  ληφθούν  υπόψη,  τα  σχολικά  προγράμματα,  

τα προγράμματα της  Γ.Γ.Α., τα  προγράμματα του  Δήμου Καρπενησίου,  

οι προπονήσεις των αθλητικών σωματείων, ερασιτεχνικών και 

επαγγελματικών. 

 

2. Στις  κλειστές  αίθουσες  αθλοπαιδιών  ή  άλλους  αθλητικούς  χώρους 

εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες των εθνικών κατηγοριών και 

οι προπονητικές ώρες δεν επαρκούν, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά 

περίπτωση μία ή δύο ώρες με σχετική απόφαση του Δημάρχου ή του/της 

αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

 

3. Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης της 

αθλητικής εγκατάστασης, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν εντός του 

εγκεκριμένου προγράμματος λόγω δραστηριοτήτων, τότε οι συγκεκριμένοι 

αθλητικοί χώροι μπορούν να λειτουργούν πριν και μετά την εγκεκριμένη ώρα 

λειτουργίας  τους,  για όσο είναι αυτό απαραίτητο. 

4. Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι χώροι άθλησης λειτουργούν 

μία (1) ώρα πριν και μία ώρα (1) μετά την διεξαγωγή, κατά προτεραιότητα 

των αγωνιστικών υποχρεώσεων των σωματείων και σε συνεννόηση με 

 

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΤΙΗ   

  ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
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τον Δήμο Καρπενησίου για διάφορες εκδηλώσεις, αθλητικών ή μη. Το 

ωράριο καθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου ή του/της 

αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου, ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, 

δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση, 

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. 

 Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες. 

 Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή 

προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους . 

 Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και  ειδικά  αναγνωρισμένων 

αθλητικών σωματείων. 

 Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α/βάθμιας και 

Β/βθμιας 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. 

Επιπλέον  μπορούν  να  πραγματοποιούνται  πολιτιστικές  και 

κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες κ.λπ. 

 

3. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν: 

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

 Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, σωματεία, σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές 

άθλησης) 

ΑΔΑ: ΨΣΒ9ΩΕΓ-Ω76



14 
 

 Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία 

 Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων) 

4. Για τις ανάγκες των προγραμμάτων του Δήμου Καρπενησίου, των 

εκδηλώσεων που ο ίδιος διοργανώνει και των δραστηριοτήτων, διατίθεται 

χρόνος  από 10% έως 15% επί των  παραγωγικών ωρών  άθλησης  (από  

15:00 έως 23:00), σύμφωνα με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε 

αθλητικού χώρου. 

5. Οι  εναπομείνασες ώρες  μετά  και  την  κατανομή ωρών  στα  αθλητικά 

σωματεία, τους  συλλόγους και  τις  ομάδες  που  αιτούνται τη  χρήση για  

τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, διατίθενται προς χρήση 

σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

6. Εξαίρεση  αποτελεί  η  κολυμβητική  δεξαμενή,  όπου  η  κατανομή  των 

ωρών  καθορίζεται ξεχωριστά καθ΄ έτος. Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται 

δύο (2) διαδρομές για χρήση από τους πολίτες και τα ΑμεΑ. 

 

7. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα οφείλει να ενημερώνει τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Δήμου για όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις 

προκειμένου τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα 

χρήσης των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής 

περιόδου, ήτοι από 20 Αυγούστου,  εισηγείται  στον  Δήμαρχο  ή  στον/στην  

αρμόδιο/αρμόδια Αντιδήμαρχο το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, κατανέμοντας τις ώρες χρήσης κατά περίπτωση, ανά 

ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των 

ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 α.  Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του  

Δήμου  Καρπενησίου  σε  ποσοστό  έως  15%  επί  των  παραγωγικών  

ωρών άθλησης όπως καθορίστηκε στο άρθρο 5 παραπάνω. 

 β. Τα αιτήματα των αθλητικών ομοσπονδιών αναφορικά με το 

πρόγραμμα  των αγώνων  και τις ανάγκες  προετοιμασίας  των αθλητικών 

σωματείων και αθλητικών συλλόγων. 

 γ. Την κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου - 
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συλλόγου. 

 δ. Την ισομερή κατανομή ωρών σε σωματεία - συλλόγους που αγωνίζονται 

στην ίδια κατηγορία. 

 ε. Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη 

χρήση των χώρων. 

στ. Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες, πρωινές ή και 

απογευματινές, για ΑμεΑ, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν 

είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύλλογο. 

ζ. Το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις 

προπονήσεις των ομάδων. 

η. Τις ανάγκες διδασκαλίας της Α΄βαθμιας & Β΄βαθμιας εκπαίδευσης. 

2. Το  πρόγραμμα  χρήσης  των  εγκαταστάσεων  τροποποιείται  μόνο  με 

νεότερη αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δήμαρχος – 

Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένο Μέλος του ΔΣ), ύστερα από έγγραφο αίτημα 

του κάθε σωματείου και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής 

μονάδας. 

3. Κατά  την  κατανομή  των  ωρών  προπόνησης  στο  πρόγραμμα 

προπονήσεων, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να προκύπτουν 

ώρες προπόνησης για τα προγράμματα της ΓΓΑ, για άτομα με αναπηρία, 

για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε 

οργανωμένο σύλλογο. 

4. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα 

– προγράμματος αγώνων προς το Δήμο από την αντίστοιχη Ένωση, 

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. 

5.  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. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Κάθε υπηρεσία, Δημόσια ή Ν.Π.Δ.Δ., κάθε Ν.Π.Ι.Δ. ή αθλητικός φορέας 

(Ομοσπονδία, σωματείο),  ιδιωτικός  φορέας  και κάθε άτομο  που  επιθυμεί 

να κάνει χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, απευθύνεται 

εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, η οποία  οφείλει να 

αποφασίζει και να απαντά σε κάθε αίτημα. Η απάντηση πρέπει να δίδεται το 

συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από είκοσι (20) ημερολογιακές 

ημέρες. 

α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε αθλητικά σωματεία 

1.  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. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία, με έδρα εντός της περιφέρειας 

του Δήμου Καρπενησίου, 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 Αυγούστου κάθε 

έτους), αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι  συνθήκες δεν 

επιτρέπουν διαφορετικά. 

3.  Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:  

α )  Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

β )  Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

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

  δ) Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος 

Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του  

παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι. 

4. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με 

αιτιολογημένη απάντηση εισηγείται στον Δήμαρχο ή στον/στην 

αρμόδιο/αρμόδια Αντιδήμαρχο την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Σε 

περίπτωση εγκριτικής απόφασης, κατανέμει κατά περίπτωση τις ώρες, ανά 
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ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα, σε κάθε σωματείο. Το πρόγραμμα 

αυτό τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημάρχου ή του/της 

αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

 

5.  Το ωράριο λειτουργίας  των αθλητικών εγκαταστάσεων  σύμφωνα με το 

πρόγραμμα κατανομής των χώρων στα σωματεία, αναρτάται έξω από κάθε 

αθλητική εγκατάσταση, καθώς και στο διαδίκτυο. 

β)  Διάθεση  αθλητικών  χώρων  σε  φορείς  του  Δημοσίου,  Ν.Π.  και  

Ν.Π.Ι.Δ. αυτών (εκτός αθλητικών σωματείων). 

1.  Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση 

στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά: 

α ) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

β ) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

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

δ ) Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος 

Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι 

2.  Στη  συνέχεια  θα  ακολουθείται  η  ανωτέρω  σχετική  διαδικασία  με  το 

άρθρο 7
α  

, σχετικά με την κατανομή των χώρων στα αθλητικά σωματεία.  

γ)  Διάθεση  αθλητικών  χώρων  σε  φυσικά  πρόσωπα  ή  νομικά  

πρόσωπα 

(εκτός αθλητικών σωματείων). 

1.  Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι 

μέλη αθλητικών συλλόγων, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου. 

2.  Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό, όπως 

αυτές ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, σχετικά με το πρόγραμμα των 
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αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των 

εγκαταστάσεων, αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και 

τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις οι  ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια 

αίτηση-δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να 

αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και 

ιατρική βεβαίωση. 

3. Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα 

απαιτείται η επικοινωνία με  την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. Ο υπεύθυνος 

υπάλληλος ή εντεταλμένο  όργανο,  ελέγχει  τη  διαθεσιμότητα  των  

αιτουμένων εγκαταστάσεων και εγκρίνει η απορρίπτει την αίτηση. 

4.  Η χρήση του στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου από τους 

πολίτες επιτρέπεται όλες τις ώρες που είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, εκτός 

των ωρών προπόνησης ανδρικών ομάδων των σωματείων, για αποφυγή 

τραυματισμών. Οι ώρες αυτές θα είναι καθορισμένες και αναρτημένες στην 

αρχή κάθε αθλητικής περιόδου με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας 

υπηρεσιακής μονάδας. 

δ)  Διάθεση  αθλητικών  χώρων  σε  αθλητικούς  συλλόγους-σωματεία 

1.  Κάθε ενδιαφερόμενος σύλλογος – σωματείο, με έδρα εντός της  

περιφέρειας του  Δήμου Καρπενησίου, 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 του Δ.Σ σε σώμα 

  ●  Αναγνώριση  του σωματείου  από  την αρμόδια  Ομοσπονδία.   

Σε αντικατάσταση της «αναγνώρισης», δύναται ο σύλλογος/σωματείο να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό, 

ότι έχουν 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. 
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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 Αυγούστου κάθε έτους), αλλά 

και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν  επιτρέπουν 

διαφορετικά. 

3.  Αν σε περίπτωση που ο αθλητικός σύλλογος – σωματείο δεν καταφέρει 

κατά  την  διάρκεια  της  χρονιάς  να συμμετέχει  στο  πρωτάθλημα λόγω 

αδυναμίας, αυτόματα αφαιρούνται και οι ώρες παραχώρησης στην 

αθλητική εγκατάσταση και το σωματείο – σύλλογος αποβάλλεται αυτής. 

4.  Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια: 

α ) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

β ) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

γ) Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του 

χώρου. 

δ ) 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 Ι. 

5. Άρνηση παραχώρησης 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή, είτε  οι αιτούντες 

έχουν οφειλές προς το Δήμο Καρπενησίου, δεν γίνονται δεκτά. 

 

6. 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 8 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

1. Μετά την απόφαση  έγκρισης  του Δημάρχου  ή του/της αρμόδιου/ 

αρμόδιας Αντιδημάρχου, υπογράφεται μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και 
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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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η 

σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων. 
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5. Η  ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος  που  υποβλήθηκε από 

ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του 

ενδιαφερόμενου. 

 

6. 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 Καρπενησίου. 

7. Για  κάθε  πρόβλημα  ή  παράπονο  οι  προπονητές,  τα  σωματεία  ή  οι 

ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή κινητού εξοπλισμού της 

αθλητικής εγκατάστασης, γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή 

σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής-παράδοσης,  με  το  οποίο,  ο 

ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των 

δημοτικών  περιουσιακών  στοιχείων  που  παραλαμβάνει και  ευθύνεται  

στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. 

2. Η επιστροφή του υλικού από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα γίνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Στο πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής  αναγράφονται  τυχόν  φθορές,  απώλειες  ή 

καταστροφές σε εγκαταστάσεις η εξοπλισμό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται 

από την υπηρεσία, σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος 

υπάλληλος είτε η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου,  ενημερώνοντας 

εγγράφως  το  χρήστη  της 

εγκατάστασης για το κόστος αποκατάστασης της φθοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες συντήρησης, φθορών και 

βελτίωσης των υποδομών των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

καθορίζεται αντίτιμο χρήσης. Η οικονομική αυτή συμβολή ή το αντίτιμο 

χρήσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται ανάλογα με την 
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εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία 

θα γίνεται η χρήση του χώρου. 

2. Το αντίτιμο χρήσης ή οικονομική συμβολή, καθορίζεται ετησίως με  

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους 

ή ομάδες που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Καρπενησίου και κατά περίπτωση για οποιαδήποτε χρήση, όπως, και όχι 

περιοριστικά, εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ., των χώρων των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου από οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο. Από την κοστολόγηση των λειτουργικών δαπανών των 

αθλητικών χώρων (φύλαξη, καθαρισμός, ΔΕΗ, υλικά συντήρησης, 

υπηρεσίες συντηρήσεις εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, απρόβλεπτα, 

ασφάλιση, κ.λπ.), θα προκύπτει για κάθε αθλητική περίοδο το κόστος 

χρήσης της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. Βάσει αυτού, θα καθορίζεται η 

οικονομική συμβολή ή το αντίτιμο χρήσης των χρηστών (σύλλογοι/ 

σωματεία). 

3. Το αναλογούν αντίτιμο θα καταβάλλεται από όλους τους χρήστες κάθε 

εγκατάστασης αναλογικά και σύμφωνα με το συμφωνητικό παραχώρησης, 

έως (11) έντεκα μήνες το ανώτερο σε κάθε αγωνιστική περίοδο. 

4. Δίνεται  η  δυνατότητα  στον  Δήμαρχο  ή  στον/στην  αρμόδιο/αρμόδια 

Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί με ειδική αιτιολόγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση - και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – 

δύναται να παραχωρούνται αθλητικοί χώροι, χωρίς την καταβολή τιμήματος. 

5. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι το είδος της εκδήλωσης (π.χ. 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα χωρίς την καταβολή εισιτηρίου για τους θεατές), 

η ιστορικότητα του αθλητικού συλλόγου ή σωματείου, η αποδεδειγμένη 

διάκριση αθλητών του σωματείου σε επίπεδο Πανευρωπαϊκού ή Παγκόσμιου 

πρωταθλήματος ή Ολυμπιακών αγώνων, η μοναδικότητα του αθλήματος 

που αναπτύσσει το αθλητικό σωματείο, η αποδεδειγμένη, δια έγγραφων 

στοιχείων, πλήρης αδυναμία του σωματείου-συλλόγου να ανταπεξέλθει στις 

οικονομικές του υποχρεώσεις, η ανταποδοτικότητα των εσόδων–

επιχορηγήσεων που εισπράττει το σωματείο προς τους αθλητές μέλη του 

(π.χ. παροχή υποτροφιών, αθλητικού εξοπλισμού, κάλυψη οδοιπορικών 

εξόδων, κάλυψη σίτισης & διαμονής αθλητών σε περίπτωση διαμονής 

μακράν της πατρικής τους οικίας για λόγους φοίτησης σε σχολεία Α΄θμιας, 

Β΄θμιας εκπαίδευσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), κ.α. 
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6.  Το καθορισθέν αντίτιμο χρήσης, δύναται, επίσης, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να μειώνεται έως 70% στα αθλητικά σωματεία ή 

συλλόγους, καθώς και σε συλλόγους ΑμεΑ με συμμετοχή σε 

πρωταθλήματα, εφόσον οι  δημότες συμμετέχουν στα τμήματά τους 

δωρεάν και άνευ ουδεμίας οικονομικής επιβάρυνσης, υπό μορφή 

συνδρομής ή δωρεάς ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής 

συνδιαλλαγής (αγορά αναμνηστικών, αθλητικού υλικού, έκδοση ταυτότητας 

μέλους του συλλόγου/σωματείου ή Ομοσπονδίας, ταμειακή διευκόλυνση, 

κ.ά.). 

7. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των συμφωνητικών που υπογράφουν 

οι φορείς ή τα πρόσωπα με το Δήμο Καρπενησίου, συνεπάγεται αυτόματα 

τη διακοπή της διάθεση των χώρων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, κατόπιν απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε 

αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου 

υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση 

της αθλητικής εγκατάστασης. 

2 . Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Δήμο και διατίθενται 

στον χρήστη, καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που χορηγεί ο αρμόδιος 

υπάλληλος του αθλητικού χώρου. 

 3. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Δήμου την ευθύνη για τυχόν 

φθορές, καταστροφές και εν  γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και 

στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

4. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προσδιορίζονται οι εγγυήσεις 

και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Για να επιτραπεί η είσοδος και προπόνηση σε οποιονδήποτε δημοτικό 

χώρο άθλησης θα πρέπει: 

1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή 

προπονητές. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους 

αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς 

επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν 

επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων 

χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος 

για τυχόν ατύχημα. Η προπονητική ιδιότητα του προπονητή πιστοποιείται με 

σχετική υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσιακή 

μονάδα από τη Διοίκηση του συλλόγου, στην έναρξη κάθε αθλητικής 

περιόδου, προκειμένου για ομαδικό άθλημα, όταν το σωματείο συμμετέχει σε 

πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα Α΄ 

κατηγορίας και προκειμένου για ατομικό άθλημα, όταν το σωματείο έχει 

αθλητές ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών (σύμφωνα με τη Γ.Γ.Α.).   

2. Κάθε αθλητής ή ομάδα θα πρέπει να  έχουν  όλα  τα  κατάλληλα  και 

απαραίτητα  μέσα  για  την  προπόνηση  π.χ.  φόρμες,  αθλητικά  

υποδήματα, μπάλες κ.λπ. 

3. Στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

αθλητικού σωματείου με επισυναπτόμενη ονομαστική κατάσταση των 

αθλητών, όπου αναφέρεται ότι έχουν εξετασθεί  από  ιατρό  και  δύνανται  

να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου. Με ευθύνη του, 

κάθε αθλητικό σωματείο, θα πρέπει να προσκομίζει στην  αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με 

ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν προκύψει 

μεταβολές (προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π). 

4. Κάθε αθλητικό σωματείο, σύλλογος ή ομάδα υποχρεούται να έχει μαζική 

ασφάλιση των αθλητών/αθλητριών του σωματείου, συλλόγου ή ομάδας 

που ανήκει ο κάθε αθλητής. 

5. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων ή σε οποιονδήποτε 

άλλο να κάνει χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για την 

παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, εξαιρουμένων των ΑμεΑ καθώς και 

μεμονωμένων περιπτώσεων τραυματισμών, προσκομίζοντας την 

απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση. 
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6. Για οποιαδήποτε  άλλη  χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο 

σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα νωρίτερα. 

7.  Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους 

και να παραμένουν μέχρι αποχωρήσεώς τους, καθώς επίσης είναι 

υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα μέχρι την αποχώρηση των αθλητών 

από τον χώρο. Ο αθλητής  κάνει  χρήση  των  χώρων  και  ιδιαίτερα  των  

αθλητικών  οργάνων υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 

προπονητή του, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. 

8. Η ομάδα, μετά το πέρας της προπόνησης, έχει δικαίωμα παραμονής στον 

περιβάλλοντα χώρο για πέντε (5) λεπτά, χωρίς να παρεμποδίζει και να 

ενοχλεί την προπόνηση της επόμενης ομάδας. 

9. Η  ομάδα  θα  πρέπει  να  εγκαταλείπει  τα  αποδυτήρια  του  αθλητικού 

χώρου είκοσι (20) λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης. Αθλητές και 

αθλήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν και να καθυστερούν μέσα στα 

αποδυτήρια χωρίς λόγο, πέραν του εικοσάλεπτου. 

10. Ομάδα που δεν προσέρχεται για προπόνηση, πληρώνει το συμφωνηθέν 

αντίτιμο κανονικά (σε περίπτωση που υπάρχει), εκτός αν ο σύλλογος 

ειδοποιήσει εγκαίρως και τροποποιηθεί το πρόγραμμα κατανομής, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

11. 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. 

12. Εάν κάποια ομάδα θέλει να διεξάγει φιλικό αγώνα, οφείλει να ενημερώσει 

τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του 

Δήμου. 

13. Το ποδόσφαιρο, ως άθλημα, έχει διαφορετική φιλοσοφία και κανόνες. 

Συνεπώς, η διεξαγωγή του εντός των κλειστών γυμναστηρίων, είτε  υπό 

τη μορφή αγώνα, είτε υπό τη μορφή προπόνηση, δεν επιτρέπεται, με 

εξαίρεση το ποδόσφαιρό Σάλας (Futsal) που από τη φύση του διεξάγεται 

εντός κλειστών γυμναστηρίων. 

ΑΔΑ: ΨΣΒ9ΩΕΓ-Ω76



26 
 

14. Οι  αίθουσες ενδυνάμωσης παραχωρούνται ελεύθερα στους δημότες / 

συλλόγους, σωματεία ύστερα από γραπτή αίτηση στον αρμόδιο υπάλληλο 

του γηπέδου. Η παρουσία προπονητή  σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη. 

15. Όσα  σωματεία  χρησιμοποιούν  αίθουσα  ενδυνάμωσης  θα  πρέπει  να 

αναφέρουν αμέσως τυχόν φθορές που διαπιστώνουν στα όργανα, 

καθόσον από ένα φθαρμένο όργανο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

τραυματισμού. 

16. 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).  

17. Μετά το πέρας της προπόνησης, με ευθύνη των προπονητών, θα 

πρέπει να  επανέρχονται  στην  αρχική  τους  θέση  όλα  τα  αντικείμενα  και  

όργανα άθλησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

18. Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές όταν εισέρχονται στον αγωνιστικό 

χώρο, πρέπει απαραίτητα να φέρουν αθλητικά υποδήματα. 

19. Η φύλαξη πολύτιμων και όποιων άλλων αντικειμένων είναι αποκλειστική 

ευθύνη των χρηστών. 

20. Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στους 

αγωνιστικούς χώρους άτομα με πατίνια, ποδήλατα και διάφορα άλλα 

τροχοφόρα, εκτός από τον αθλητικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για 

την προπόνηση. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α. 

21. Οι χρήστες των γυμναστηρίων και όλοι οι εμπλεκόμενοι, υποχρεούνται 

να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν (αποδυτήρια, 

αγωνιστικούς χώρους, τουαλέτες κλπ). Σε κάθε περίπτωση η χρήση των 

αθλητικών χώρων θα πρέπει να γίνεται με πνεύμα σεβασμού προς το 

δημόσιο χώρο και προστασίας του από αδικαιολόγητες φθορές . 

22. 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. 
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23. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους  

αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α 

του Ν.4633/2019 . 

24. Μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των αθλητικών 

οργάνων, χωρίς την παρουσία υπεύθυνου προπονητή ή γυμναστή. 

25. Όταν  εισέρχονται  σε  χώρους  άτομα  χωρίς  αθλητική  περιβολή  και 

ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο 

σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη για την 

απομάκρυνσή τους έχει ο υπάλληλος του Δήμου. 

26. Η  κατανάλωση  καθώς  και  η  χρήση  κάθε  είδους  φαρμάκων, 

φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο) σκευασμάτων δεν 

επιτρέπεται εντός των αθλητικών χώρων. 

27. 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. 

28. Όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραχώρηση 

χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου Καρπενησίου, 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 νόμιμου εκπροσώπου αυτού) 

και του Δήμου Καρπενησίου (δια του νόμιμου εκπροσώπου), το οποίο σε 

κάθε περίπτωση υπογράφεται πριν την παραχώρηση του χώρου για χρήση 

στο σωματείο. 

29. 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 
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εν λόγω εύλογη οικονομική συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο 

εξόφλησης των οφειλόμενων. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

1. Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και  

χρήσης  των  αθλητικών εγκαταστάσεων, στο  πλαίσιο  της  οργανωμένης 

ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους, 

η  

αίτηση συμμετοχής ή  η  αίτηση  χρήσης  δηλώνει  την  αποδοχή  των  

όσων περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και έχει τη 

θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με ιδία ευθύνη, ή σε περίπτωση 

ανηλίκου, με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα του. 

2. Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 

της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστες συμμετέχουν 

με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων ή 

κηδεμόνων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα 

περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας. 

3. Κάθε  προπονητής,  που  είναι  υπεύθυνος  συλλόγου,  οι  αθλητές  και 

τα μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του 

προσωπικού της αθλητικής εγκατάστασης, σχετικά με το ωράριο έναρξης 

και λήξης της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ. 

4. Η συμπεριφορά των  αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις 

του Δήμου πρέπει να είναι κόσμια. 

5. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει 

οριστεί και βρίσκεται στο χώρο. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των δημοτικών χώρων άθλησης και των 

οργάνων τους,  ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε 

να  

μην  προκαλεί  φθορές  στα  όργανα,  στα  αποδυτήρια και  γενικά  σε  όλες  

τις δημοτικές εγκαταστάσεις. 

 2. Οι  εσκεμμένες  φθορές  οργάνων  και  γενικά  των  εγκαταστάσεων  του 

χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, 

τιμωρούνται οπωσδήποτε. Αυτός που προξενεί φθορά υποχρεούται στην 

αποκατάστασή της. Πλέον αυτού, δύναται να επιβληθεί και ποινή 

προσωρινής ή οριστικής αποβολής του παραβάτη (αθλητή, προπονητή, 

αθλητικού παράγοντα, κ.ά.)  από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον 

σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η 

υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και τιμωρείται ακόμα και με 

επιβολή προστίμου. Αρμόδιος για την επιβολή του προστίμου είναι ο/η 

Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, 

τηρουμένης υποχρεωτικά της  διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης του 

διοικουμένου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία. 

3. 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  η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνήθη και κατά 

προορισμό χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

4. Τα σωματεία, αλλά και όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, θα 

πρέπει να αναφέρουν αμέσως φθορές που διαπιστώνουν στις 

εγκαταστάσεις, τα όργανα και σε κάθε είδους εξοπλισμό, για την αποφυγή 

κινδύνου τραυματισμού αλλά και για την έγκαιρη διαπίστωση του τυχόν 

υπαιτίου της πρόκλησης. 

5. Τα σωματεία δεν δικαιούνται να προβούν σε καμία τροποποίηση των 

εγκαταστάσεων, προσθήκη κλπ. ούτε να απαιτήσουν μονομερώς κάτι 

τέτοιο από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. 

6. Σε περίπτωση φθορών - ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην 

διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που 
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αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται αναλογικά στην άμεση 

αποκατάστασή τους, με δικές τους δαπάνες.  

7. Εάν το σωματείο, αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας 

προξενήσει οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις καθώς και στον 

περιβάλλοντα χώρο,  η  διοίκηση  του  σωματείου  οφείλει  να  ενημερώσει 

αμέσως την αρμόδια υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το σωματείο 

υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, όπως 

αναλυτικά προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 

8. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, η αξία της 

θα αποτιμάται αμέσως από την αρμόδια υπηρεσία δια του εντεταλμένου 

οργάνου ή υπαλλήλου της, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο 

ζημιών, όπου θα περιγράφεται η ζημιά καθώς και το προϋπολογιζόμενο 

κόστος αποκατάστασης. Σε περίπτωση που το σωματείο δεν προσέλθει για 

τη σύνταξη του  ως  άνω  πρωτοκόλλου, αυτό  συντάσσεται μονομερώς 

από  την  αρμόδια  

υπηρεσία και κοινοποιείται στο σωματείο μαζί με πρόσκληση για άμεση 

προκαταβολή της  δαπάνης  αποκατάστασης, θέτοντας  εύλογη  

προθεσμία,  η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 ημέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου στο σωματείο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

1. Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων καθώς και τη βελτίωση των υποδομών τους, ανήκει στο 

Δήμο Καρπενησίου 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 Καρπενησίου. 

 

3. Καμία βελτίωση των υποδομών των περιφερειακών αθλητικών 

εγκαταστάσεων ή γηπέδων ποδοσφαίρου δεν μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς 

την έγκριση των προς εκτέλεση εργασιών και τη λήψη των απαιτούμενων 
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αδειών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσίες Υποστήριξης και 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής). 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

1. Κάθε αθλητικό σωματείο που διεξάγει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

προπόνηση σε κάθε χώρο άθλησης, έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των 

αποδυτηρίων του χώρου αυτού. 

2. Επίσης,  στο  χώρο  προπόνησης,  ο  σύλλογος  θα  πρέπει  να  έχει  στη 

διάθεση του όλα τα απαραίτητα όργανα π.χ. μπασκέτες, εστίες χάντμπολ, 

φιλέ, κ.λ.π. 

3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου παραδίδονται προς 

χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο με την τήρηση ειδικού Βιβλίου 

παράδοσης – παραλαβής. Στο  τέλος  της  προπόνησης επιστρέφεται από  

τον  υπεύθυνο το όργανο στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον 

αρμόδιο υπάλληλο. 

4. Το προσωπικό του Δήμου δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί, 

μετακινεί,  μεταφέρει  τα  αθλητικά  όργανα  μπασκέτες,  σφαίρες,  εμπόδια, 

δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα, κ.λ.π., εκεί που ο προπονητής 

θέλει. Ο προπονητής του αθλητικού φορέα έχει την ευθύνη της τοποθέτησης 

στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της 

απομάκρυνσης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης. 

5. Δεν  επιτρέπεται η  μόνιμη  παραχώρηση χρήσης  αποδυτηρίων– 

γραφείων- αποθηκών που βρίσκονται μέσα στις δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι 

ελευθερώνονται και παραδίδονται στους υπεύθυνους δημοτικούς 

υπαλλήλους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

6. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται,  σε  μόνιμη  βάση,  χώροι  της 

αθλητικής εγκατάστασης από  αθλητικούς  συλλόγους  ή  άλλους φορείς  

ως αποδυτήρια, γραφεία, αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως  μετά την 

έγκριση  του παρόντος κανονισμού, ώστε να τους παραχωρηθούν ύστερα 

από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω. 
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7. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και αγωνιστικών χώρων, 

επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική 

περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης. 

8. 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. 

9. Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου,  

επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά 

υποδήματα. 

10. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή υπάλληλο του αρμοδίου 

Τμήματος Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Δ/νσης 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, 

σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ,  ότι σε τρεις προπονήσεις σωματείου  στους 

αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λιγότεροι από το 60% των αθλητών που 

έχουν δηλωθεί από τον σύλλογο/σωματείο, τότε,  ο  Δήμος  έχει  την 

δυνατότητα να παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα, ή να 

κρατήσει την ώρα για λογαριασμό των δικών του προγραμμάτων και 

δράσεων. 

11. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους, θα πρέπει οι χρήστες 

της αθλητικής εγκατάστασης να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις 

βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων. 

12. 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. 

ΆΡΘΡΟ 17 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και την 

λήψη Αποφάσεων, αναφορικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες χρήσης και 

αξιοποίησης του Κολυμβητηρίου, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το 
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Κολυμβητήριο στελεχώνεται, όπως προβλέπεται στην Άδεια Λειτουργίας 

αυτού αλλά και βάσει των λειτουργικών αναγκών, ως ακολούθως: 

α) Υπεύθυνος για την Οργάνωση και Διαχείριση του Κολυμβητηρίου ορίζεται 

ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο οποίος έχει τη γενική επιστασία του 

συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κολυμβητηρίου και 

είναι αρμόδιος για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και 

των εξωτερικών συνεργατών, για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας και των εκάστοτε Αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και γενικά  για την ομαλή λειτουργία του 

Κολυμβητηρίου. 

β) Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου και Προϊστάμενος 

Προσωπικού ορίζεται υπάλληλος του Δήμου, κλάδου – ειδικότητας 

συναφούς με την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, με 

προτεραιότητα στο υπαλληλικό προσωπικό που διαθέτει γνώση και εμπειρία 

στα εν λόγω αντικείμενα. Σ’ αυτόν αναφέρεται καθημερινά το σύνολο του 

προσωπικού που απασχολείται στο Κολυμβητήριο, συμπεριλαμβανομένων 

των εξωτερικών συνεργατών. Ο ανωτέρω εποπτεύει την ομαλή λειτουργία 

του Κολυμβητηρίου, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν 

προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και αναφέρεται 

απευθείας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. 

γ) Ο Υπεύθυνος Συντήρησης είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

του Κολυμβητηρίου, για την ανακυκλοφορία, την απολύμανση και τη 

διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών 

δεξαμενών. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τακτική λήψη δειγμάτων νερού 

από τις κολυμβητικές δεξαμενές και για την σχολαστική τήρηση των 

υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν ζητήματα 

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καθώς και των διατάξεων των λοιπών 

υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύουν και αδειοδοτούν το Κολυμβητήριο. 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην 

συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών 

εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών πινάκων, καυστήρων, αντλιών) αλλά και 

στις διαδικασίες απολύμανσης, ανακυκλοφορίας και ελέγχου του νερού, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών. 

Υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πρέπει να 

πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους για την πιστή τήρηση των παραπάνω. 

δ) Ο Υπεύθυνος Καθαριότητας μεριμνά για την καθαριότητα και την ευταξία 

σ’όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Κολυμβητηρίου και 
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συγκεκριμένα στους χώρους υγιεινής, στα αποδυτήρια, στο ιατρείο, στο 

γυμναστήριο, στα γραφεία, στις κερκίδες και στον περιβάλλοντα χώρο. 

Πρέπει επίσης να φροντίζει για την σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση 

των παραπάνω χώρων, καθώς και για την επιμελή χρήση τους από τους 

κολυμβητές-τριες και το κοινό. 

ε) Οι Επόπτες Ασφαλείας (Ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για τον 

καθημερινό έλεγχο εισόδου στις κολυμβητικές δεξαμενές και στο 

Γυμναστήριο. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πεπειραμένοι στις 

μεθόδους και την τεχνική διάσωσης κολυμβητών, στην παροχή Α’ Βοηθειών 

(χρήση τεχνητής αναπνοής), καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων 

ανανήψεως. Θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και να διατηρούν σε άριστη 

κατάσταση τον εξοπλισμό διάσωσης και Α’ Βοηθειών. Επιπλέον θα 

συμμετέχουν στην προετοιμασία και αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου για 

την υποδοχή κοινού και την τέλεση διοργανώσεων, σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους. 

στ) Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων του Κολυμβητηρίου και των προσώπων που βρίσκονται 

στην εγκατάσταση. 

 Οι θέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και την Άδεια 

Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου υπάρχει η δυνατότητα να 

στελεχώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα, είτε από 

δημοτικούς υπαλλήλους, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως 

εταιρείες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, κατόπιν σύναψης 

των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία συμβάσεων. Σε κάθε 

περίπτωση το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι νόμιμα 

ασφαλισμένο. 

 Κατάσταση, στην οποία υπάρχει πλήρης αναγραφή του 

υπηρετούντος προσωπικού και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, 

ειδικότητα, αρμοδιότητα και σχέση εργασίας του καθενός, αναρτάται 

σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Κολυμβητηρίου. 

 Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις 

εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου υποχρεούται να ασκεί με σωστό 

τρόπο τα καθήκοντά του, να φροντίζει για την ασφαλή άθληση των 

κολυμβητών-τριών, να επιμελείται των εγκαταστάσεων και να τηρεί 

επακριβώς το ωράριο λειτουργίας του. 

 Η συμπεριφορά των εργαζομένων και των περιοδικά 

απασχολούμενων στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου πρέπει να 
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είναι κόσμια και φιλική προς τους χρήστες του χώρου, με ιδιαίτερη 

μέριμνα για την καθαριότητα της εγκατάστασης και με επισήμανση και 

αναφορά τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών στον  Προϊστάμενο 

Προσωπικού. Το ωράριο των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας απασχολούμενων καθορίζεται από τον Προϊστάμενο 

Προσωπικού και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 

εγκατάστασης. 

 Δημοτικοί υπάλληλοι και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί συνεργάτες 

απαγορεύεται αυστηρά για τα κατά ειδικότητα καθήκοντά τους, τα 

οποία υποχρεούνται να προσφέρουν στη διάρκεια της εργασίας τους, 

αλλά και για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη και απρόβλεπτη παροχή 

υπηρεσιών, να αμείβονται από σωματεία, συλλόγους, ομίλους, 

ομοσπονδίες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο Δήμος υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρήσει σε ισχύ τις απαραίτητες 

Άδειες Λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα: 

α) Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ.Γ1/443/1973 (Φ.Ε.Κ. 87/24-01-1973, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση, «Περί 

κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. Γ4/1150/1976 

(Φ.Ε.Κ. 937/17-07-1976, τ.Β’) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/02-02-2006, τ.Β’) 

όμοιες Υπουργικές Αποφάσεις. 

β)  Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τέλεσης αγώνων σ’ 

αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 46596/22-11-2004 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004, τ.Β’). 

 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

1. Οι αθλούμενοι, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι 

λοιποί παρευρισκόμενοι, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όλους τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την χρήση των κολυμβητικών 

δεξαμενών καθώς και των υπολοίπων χώρων του κολυμβητηρίου. 

2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών, σε 

άτομα μικρότερα των 18 ετών χωρίς την συνοδεία προπονητή (εφόσον 

πρόκειται για αθλητές). 
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3. Δεν επιτρέπεται, επ’ ουδενί, η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές, σε 

άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από γυμναστή 

– προπονητή. 

4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα 

επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από ίωση, μεταδοτική νόσο, ή 

λοιμώξεις στο ρινοφάρυγγα ή διάρροια. καθώς και σε άτομα με εκτεταμένες 

εκδορές και ανοιχτά τραύματα. 

5. Απαγορεύεται σε προπονητές και γυμναστές να βρίσκονται στο χώρο 

των αποδυτηρίων σε ώρες προπόνησης άλλων τμημάτων και άλλων 

γυμναστών (ακόμα και αν ανήκουν στον ίδιο σύλλογο που έχει προπόνηση 

εκείνη την ώρα). Επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις ντουζιέρες και 

τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου όταν δεν πραγματοποιούν οι ίδιοι 

προπόνηση. 

6. Οι αθλούμενοι/ προπονητές/ γυμναστές  θα  πρέπει  να  εγκαταλείπουν  

τα  αποδυτήρια  του  αθλητικού χώρου είκοσι (20) λεπτά μετά το τέλος της 

προπόνησης. Δεν επιτρέπεται να παραμένει κανείς και να καθυστερεί μέσα 

στα αποδυτήρια χωρίς λόγο, πέραν του εικοσάλεπτου. 

 

7. Εάν το πρόβλημα υγείας καταστεί εμφανές, ο υπεύθυνος υπάλληλος του 

κολυμβητήριου ενεργοποιεί την απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων, 

έως την αποκατάσταση του προβλήματος. 

8. Για  τη  μη  συνδρομή  των  παραπάνω αρνητικών προϋποθέσεων, όταν 

πρόκειται  για  λουόμενους  που  ανήκουν  σε  κάποιο  σωματείο/σύλλογο, 

την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου και της απαίτησης διενέργειας ιατρικών 

εξετάσεων έχει το ίδιο το σωματείο/σύλλογος. 

9. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα που 

έχουν λάβει το τελευταίο γεύμα σε χρόνο μικρότερο των τριών (3) ωρών 

από την εκτέλεση της δραστηριότητας ή έχουν καταναλώσει αλκοολούχα 

ποτά. 

10. Οι χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να ντύνονται και να 

γδύνονται μόνο στα αποδυτήρια. 

11. Απαγορεύεται η είσοδος στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου σε 

αθλούμενο  που προηγουμένως δεν έχει κάνει ντους και δεν φοράει 

σκουφάκι και σαγιονάρες, προς αποφυγή ατυχήματος και μεταφοράς 
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μικροβίων μέσα στο νερό.  Επίσης θα πρέπει το μαγιό των γυναικών να είναι 

ολόσωμο. 

11. Απαγορεύεται η αλόγιστη χρήση  του  νερού  στα  ντους. Ο χρόνος 

παραμονής στις ντουζιέρες να είναι το περισσότερο 5 λεπτά.  

12. Κατά τις ώρες κοινού και για την ομαλή διεξαγωγή της προπόνησης, 

αλλά και την διασφάλιση της σωστής χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής, 

όταν σε κάθε διαδρομή υπάρχουν πάνω από 2 αθλούμενοι,  επιβάλλεται  να  

κολυμπούν  δεξιόστροφα  και ο ένας πίσω από τον άλλον, ώστε να μην 

δυσχεραίνεται  η συνεχής ροή. 

13. Κατά τις ώρες κοινού, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους, 

εάν δεν έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους, η οποία εκδίδεται από την 

αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Καρπενησίου.  

 Η κάρτα μέλους φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 1)Επωνυμία αθλητικού 

σωματείου, 2) Ονοματεπώνυμο αθλητή, 3)Αθλητική περίοδος: Για κάθε 

αθλητική περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα είτε ανανεώνεται η 

ισχύουσα εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, 4) Αριθμός μητρώου 

μέλους.  

 Για την έκδοση της κάρτας μέλους απαιτούνται: 1)Αίτηση του 

ενδιαφερομένου, 2) Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο, παθολόγο και 

δερματολόγο (όταν πρόκειται για το Κολυμβητήριο). Οι παραπάνω ιατρικές 

βεβαιώσεις δύναται να αντικατασταθούν από μία (1) βεβαίωση Ιατρού 

γενικής ιατρικής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 

καρδιολογικά, παθολογικά και δερματολογικά υγιής, 3)Μια φωτογραφία 

ταυτότητας 

14. Οι αθλούμενοι κατά την παραμονή τους στα αποδυτήρια δεν επιτρέπεται 

να περιφέρονται με παπούτσια, να κυκλοφορούν και να κάνουν ντους 

γυμνοί και να ξυρίζονται. 

15. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα μικρά παιδιά, τα οποία αδυνατούν να 

αλλάξουν μόνα τους, κάνοντας χρήση των ατομικών αποδυτηρίων που 

διατίθενται για το σκοπό αυτό. 

16. Δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  των  γονέων  –  συνοδών  στα  αποδυτήρια 

ανδρών – γυναικών. 

17. Η  χρήση  τουαλέτας  και  κατόπιν  ντους  από  όλους  ανεξαιρέτως  τους 

αθλούμενους, πριν την είσοδο τους στις κολυμβητικές δεξαμενές, είναι 

υποχρεωτική. 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. 
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18. Οι  γονείς  απαγορεύεται  να  μπαίνουν  στο  χώρο  της  πισίνας  από  τα 

κάγκελα της εξέδρας, καθώς και από τις πόρτες των αποδυτήριων. Κάνεις 

δεν επιτρέπεται  να  περιφέρεται  με  παπούτσια  στο  κατάστρωμα  του 

κολυμβητηρίου. 

19. Η χρήση αντηλιακού και οποιασδήποτε άλλης κρέμας πριν την 

είσοδο στο κολυμβητήριο δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί, διότι δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στην  ποιότητα του  νερού. 

20. Δεν επιτρέπεται το κάθισμα επάνω στις διαδρομές των κολυμβητικών 

δεξαμενών, ούτε το τράβηγμα και το βούλιαγμα αυτών. 

21. Οι  σκάλες  καθόδου-ανόδου των  κολυμβητικών δεξαμενών  πρέπει  

να χρησιμοποιούνται με  ήρεμο  τρόπο  και  οι  αναπηδήσεις  σ  αυτές  

πρέπει  να αποφεύγονται. 

22. Δεν επιτρέπονται οι φωνασκίες, το τρέξιμο και τα κάθε μορφής 

παιχνίδια  σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του κολυμβητηρίου και 

ιδιαίτερα γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. 

23. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα 

μακροβούτια και η άπνοια. 

24. Η  χρήση  στρωμάτων  θαλάσσης,  τα  μπρατσάκια  και  φουσκωτά  

κάθε είδους δεν επιτρέπονται. Η χρήση βατραχοπέδιλων, μάσκας και 

συσκευών κατάδυσης επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια του/της 

Προϊστάμενου/Προϊστάμενης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

25. Δεν επιτρέπεται η χρήση γυάλινων αντικειμένων στο χώρο γύρω από 

τις κολυμβητικές δεξαμενές. 

26. 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. 

27. Οι  γονείς,  οι  κηδεμόνες  και  οι  συνοδοί  έχουν  την  δυνατότητα  να 

περιμένουν  τους  αθλούμενους  στους  χώρους  αναμονής,  είτε  να 

παρακολουθούν από τις κερκίδες. 

28. Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές και περιμετρικά αυτών 

επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, στους γυμναστές – προπονητές και 

στο προσωπικό του κολυμβητηρίου. 

29. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζώα και κάθε μορφής κατοικίδια, πλην 

των συνοδών σκύλων, καθώς και το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του 

κολυμβητηρίου. 

30. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών (ιδιαιτέρα μαστίχες και 

καραμέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών, στο χώρο των κολυμβητικών 

δεξαμενών και στα αποδυτήρια. 

31. Οι αθλούμενοι  θα πρέπει  να τηρούν  το ωράριο  λειτουργίας  του 

κολυμβητηρίου. 
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32. Όλοι  οι  αθλούμενοι  θα  πρέπει  να  σέβονται  την  καθαριότητα  

στους χώρους υγιεινής (αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες) και να διατηρούν 

τους χώρους καθαρούς. 

33. Ο Δήμος Καρπενησίου δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

τραυματισμούς ή ατυχήματα που συμβαίνουν έπειτα από παραβίαση των 

κανόνων λειτουργίας. 

34. Οι μαθητές σχολικών μονάδων θα πρέπει να συνοδεύονται από τον 

καθηγητή τους μέχρι την αποχώρησή τους. 

35. Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που ανακύπτει, οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να απευθύνονται κατ’ αρχήν στο προσωπικό του κολυμβητηρίου. 

36. Η πισίνα  εκμάθησης  χρησιμοποιείται μόνο  από  παιδιά  των 

τμημάτων εκμάθησης του Δήμου Καρπενησίου και των αθλητικών 

συλλόγων. 

37. Πρόσωπα που δεν εφαρμόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας 

σε όλους  τους  χώρους  του  κολυμβητηρίου, ή  συμπεριφέρονται 

απρεπώς,  είτε γενικότερα επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, θα 

δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα 

αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά στο χώρο. 

38. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεμμένης 

ή κατ εξακολούθηση παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας, είναι η 

αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, σε επίπεδο Διεύθυνσης. 

39. Απαγορεύεται  κατά  την  εκμάθηση  -  προπόνηση  των  ανηλίκων  

να κολυμπούν παράλληλα και ενήλικες . 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

1. Δευτέρα έως Παρασκευή : 14:00’- 21.00’ 

(εκτός εάν πραγματοποιούνται προγράμματα Α’ Βάθμιας και Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης, οπότε το κολυμβητήριο θα παραμένει ανοιχτό και τις πρωινές 

ώρες) 

 Σάββατο : Κλειστό 

 Κυριακή : Κλειστό 

2. Τα ανωτέρω ωράρια δύνανται να τροποποιούνται με ευελιξία, 

ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας και πάντα με την έγκριση του Υπεύθυνου 

Λειτουργίας. 

3. Το Κολυμβητήριο παραμένει εκτός λειτουργίας κατά τον μήνα Ιούλιο 

και Αύγουστο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΜΙΛΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

 

1. Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι υποχρεούνται να προσκομίζουν 

αναλυτική κατάσταση των αθλητών και των προπονητών που 

προπονούνται και προπονούν στο Κολυμβητήριο. 

2. Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων οι σύλλογοι, τα 

σωματεία και οι όμιλοι συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της 

καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου. 

3. Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων και των αγώνων 

οι φύλακες πρέπει να ελέγχουν τα αποδυτήρια για τυχόν φθορές, οι οποίες 

θα καταλογίζονται στο σύλλογο ή το σωματείο ή τον όμιλο, οι αθλητές του 

οποίου τις προξένησαν. 

4. Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι είναι υπεύθυνοι για την κόσμια 

συμπεριφορά των αθλητών και των γονέων - συνοδών. 

5. Για να επιτραπεί η είσοδος στο Κολυμβητήριο πρέπει η κάθε ομάδα 

αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο γυμναστή - προπονητή, ο 

οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στον χώρο μέχρι την αποχώρηση 

και του τελευταίου αθλητή. 

6. Η κάθε ομάδα, μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων, 

μπορεί να παραμείνει για πέντε (5) λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς 

να παρεμποδίζει την προπόνηση της επόμενης και οφείλει να εγκαταλείψει 

τα αποδυτήρια μετά την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών. 

7. Οι κολυμβητές-τριες δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση του 

Γυμναστηρίου, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου γυμναστή - προπονητή, ο 

οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόκληση τυχόν 

ατυχημάτων. 

8. Η παρουσία και συμμετοχή των κολυμβητών-τριών στις προπονητικές 

δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέσα. 

9. Με την έναρξη των προπονητικών δραστηριοτήτων ή της 

προετοιμασίας, εν όψει της κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε σύλλογος - 

σωματείο - όμιλος, που κάνει χρήση του Κολυμβητηρίου, υποβάλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. ή νόμιμο εκπρόσωπο και απαραιτήτως από ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ή 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Περαιτέρω ο Προϊστάμενος και το 

προσωπικό του Κολυμβητηρίου ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν συμβάντα 

των αθλητών.  

10. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή υπάλληλο του αρμοδίου 

Τμήματος Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Δ/νσης 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του 

Δήμου, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ ότι σε τρεις προπονήσεις σωματείου  

ΑΔΑ: ΨΣΒ9ΩΕΓ-Ω76



41 
 

στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λιγότεροι από το 60% των 

αθλητών που έχουν δηλωθεί από τον σύλλογο/σωματείο, τότε,  ο  Δήμος  

έχει  την δυνατότητα να παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα, 

ή να κρατήσει την ώρα για λογαριασμό των δικών του προγραμμάτων και 

δράσεων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Για την διεξαγωγή αγώνων οποιασδήποτε μορφής (επίσημων, φιλικών, 

σχολικών, πανεπιστημιακών, εργασιακών), τοπικής - περιφερειακής - 

πανελλήνιας - διεθνούς εμβέλειας, απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνα, η οποία 

εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του διοργανωτή. 

2. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε αγώνων είναι η 

ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την ομαλή και 

ασφαλή διεξαγωγή τους. 

3. Το προσωπικό του Κολυμβητηρίου, συνεπικουρούμενου σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις απ’ αυτό του διοργανωτή, συνεργάζεται και διευκολύνει την 

αστυνομία στο έργο της, όταν αυτή παραβρίσκεται στο Κολυμβητήριο. 

4. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων χωρίς την παρουσία αστυνομίας 

την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους αναλαμβάνει εξ’ 

ολοκλήρου ο εκάστοτε διοργανωτής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται στο Δημαρχείο στο 

γραφείο Αθλητισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου αρμόδιος 

υπάλληλος θα είναι εντεταλμένος για την παροχή πληροφοριών και τις 

εγγραφές, για την ενοικίαση διαδρομών σε ενδιαφερόμενους, για την 

συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και 

για την είσπραξη του αναλογούντος ανά περίπτωση τιμήματος. Επιπλέον 

στα Γραφεία του Δήμου θα τηρείται πρωτόκολλο υποβληθέντων αιτημάτων 

παραχώρησης, κατάσταση παραχωρηθέντων διαδρομών ανά ημέρα και 

ώρα και θα αρχειοθετούνται τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά 

προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. 

2. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν και να 

υποβάλλουν στα Γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση, στην οποία θα 

αναγράφονται πλήρη στοιχεία και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, κατηγορία 

χρήστη (κοινό - σύλλογος - σωματείο - όμιλος - ομοσπονδία – σχολική 

μονάδα - τουριστικό γραφείο), ημερομηνία - ώρα διάθεσης, είδος 

κολυμβητικής δεξαμενής, αριθμός διαδρομών και πιθανή χρήση 

γυμναστηρίου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά 

δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά 

αποδεικτικά στοιχεία). 
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3. Θα ακολουθεί έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των 

δικαιολογητικών, έλεγχος διαθεσιμότητας του Κολυμβητηρίου και έγκριση ή 

μη του υποβληθέντος αιτήματος. Στην περίπτωση έγκρισης θα εισπράττεται 

το αναλογούν αντίτιμο, θα  

χορηγείται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη είσπραξης και στη συνέχεια θα 

εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση τέλεσης αγώνων, στα πλαίσια οποιαδήποτε μορφής 

διοργανώσεων, πρέπει να προσκομίζεται απαραιτήτως κατάσταση με τα 

ονοματεπώνυμα των αθλητών, υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του κάθε 

συλλόγου - σωματείου - ομίλου. 

4. Ο τρόπος υπολογισμού των διαδρομών της μεγάλης κολυμβητικής 

δεξαμενής που παραχωρούνται στα σωματεία καθορίζεται από 

υπολογιστικό φύλλο που προσμετρά τις αγωνιστικές επιδόσεις του κάθε 

σωματείου σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Κ.Ο.Ε. Η βαθμολογία 

προσμετρά κατά 30% στην τελική κατανομή, ενώ το υπόλοιπο 70% 

προκύπτει από το σύνολο του δυναμικού των αθλητών του εκάστοτε 

σωματείου στη μεγάλη δεξαμενή κατά την προηγούμενη κολυμβητική 

περίοδο.  

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Α. ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Η χρήση του γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής: 

1. Μέγιστη εβδομαδιαία χρήση 7 ώρες, μέγιστη ημερήσια 90 λεπτών, 

συμπεριλαμβανομένων των  αγώνων  και  μόνο  για  τα  σωματεία  εκείνα  

των οποίων ο επόμενος αγώνας πρόκειται να διεξαχθεί σε φυσικό 

χλοοτάπητα. 

2. Η προγραμματισμένη προπόνηση ή φιλικός αγώνας σε υγρό από 

βροχόπτωση γήπεδο ματαιώνεται. 

3. Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έχει καταστεί ο 

αγωνιστικός χώρος βαρύς και λασπώδης ή από τις μετεωρολογικές 

προβλέψεις αναμένεται η ίδια κατάσταση, ή οποτεδήποτε κριθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα επιφέρει σημαντική 
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φθορά ή ζημιά στο χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, τότε με 

Απόφαση Δημάρχου ή του/της αρμοδίου/αρμόδιας Αντιδημάρχου δεν θα 

διατίθεται η εγκατάσταση για την διεξαγωγή προγραμματισμένου αγώνα, 

στο πλαίσιο επίσημων διοργανώσεων πρωταθλημάτων ή κυπέλου. 

4. Όταν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, είτε οι επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες είναι δυσμενείς, ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της αρμόδιας 

υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή την 

αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, 48 ώρες πριν την έναρξή του. 

5. Σε προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες 

δεν διεξάγονται για όσο διάστημα διαρκεί αυτή. 

6. Κατά την διαδικασία κατανομής των ωρών προπόνησης, στην έναρξη 

κάθε αθλητικού έτους, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα  θα πρέπει να 

φροντίζει ώστε  να  υπάρχουν ώρες  για  τα  προγράμματα του  Δήμου  και  

άθλησης για όλους, των σχολικών πρωταθλημάτων, για τα άτομα με 

αναπηρία, για μεμονωμένα άτομα και το κοινό που δύναται να κάνει χρήση 

του γηπέδου, για άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε 

οργανωμένο σύλλογο 

Β. ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

ΆΡΘΡΟ 19 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ 

 

1. Η έξοδος και η είσοδος από και προς τον στίβο, γίνεται μόνο από 

συγκεκριμένη είσοδο. Οι γονείς και οι συνοδοί, δεν επιτρέπεται να 

μπαίνουν στο χώρο του στίβου. 

2. Κατά την προπόνηση, η διαδρομή 1 χρησιμοποιείται μόνο από δρομείς 

μεγάλων αποστάσεων και  για  χρονομετρημένη προπόνηση  400μ και 

μεγαλύτερη. Οι διαδρομές 2 έως 4 χρησιμοποιούνται για την κύρια 

προπόνηση των αθλητών. Η διαδρομή 5 χρησιμοποιείται για την 

προπόνηση των εμποδιστών. Οι διαδρομές 7 και 8 χρησιμοποιούνται για 

προθέρμανση, αποθεραπεία, καθώς και από το κοινό. 

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει 

ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για 

έξι μήνες από την έκδοσή της. 
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4. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με επίδειξη 

ταυτότητας) χωρίς τη  συνοδεία του  προπονητή τους (εφόσον πρόκειται 

για αθλητές). 

5. Απαγορεύεται η  χρήση του  χλοοτάπητα του περικλειόμενου γηπέδου 

ποδοσφαίρου, για τρέξιμο, περπάτημα, ρίψεις ή άλλη χρήση, από αθλητές 

του στίβου και άλλους αθλούμενους. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί 

κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας, της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, σε 

ειδικές κατηγορίες αθλητών, όπου θα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα 

της χρήσης. 

6. Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους 

αντικειμένων. Καλό θα είναι να μην παίρνουν μαζί τους όταν έρχονται στο 

στίβο αντικείμενα αξίας. 

ΆΡΘΡΟ 20 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 

 

1. Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται 

αυστηρά και μόνο εφόσον φέρει την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία. 

2. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές 

θα επιτρέπεται μόνο με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή ή 

γυμναστή. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ  21 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

1. Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωματεία ή 

συλλόγους, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 8 του 

παρόντος κανονισμού. 

2.  Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του αθλητικού σωματείου ή συλλόγου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές 

του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να 

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο 

πρόεδρος του σωματείου ή Συλλόγου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 
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3. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των 

αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε 

προπόνηση νέων αθλητών το σωματείο ή ο σύλλογος είναι υποχρεωμένο 

να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές 

ανήκουν στο σωματείο ή σύλλογο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται 

να προπονούνται. 

4. Η εμφάνιση όλων των αθλητών θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. αθλητικές 

φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες κ.λ.π. 

5.  Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους 

και να παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς 

χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν 

κατά την ώρα της προπόνησης ή της παραμονής τους στους χώρους 

άθλησης. 
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ΆΡΘΡΟ 22 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Α. Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια  

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

κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. 

 2. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα φροντίζει να υπάρχουν στο γυμναστήριο 

όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό 

συνεργάζεται με  τις  Αστυνομικές Αρχές  και  κάθε  άλλο  αρμόδιο  φορέα  

και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορές κ.λ.π. 

 3. Πριν  από  κάθε  αγώνα  παραδίδονται  για  χρήση  τα  αποδυτήρια,  τα 

κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε 

σωματείου. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα.  

Ειδικότερα τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα για αγώνες εθνικών 

κατηγοριών και μισή ώρα (1/2) τουλάχιστον για αγώνες τοπικών, εφηβικών, 

παιδικών, μικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθλημάτων. 

4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει, στην αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή, το πρόγραμμα 

αγώνων, μαζί με την άδεια αγώνων, για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν 

έδρα. 

5. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε 

αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον 

αγωνιστικό χώρο. 

6. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λ.π., 

επιτρέπεται η είσοδος προσωπικού ια την αποκατάσταση κατόπιν αδείας 

του παρατηρητή και της γραμματείας του αγώνα, εφόσον προηγουμένως 

έχει διακοπεί ο αγώνας. 

7. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, τότε την ευθύνη έχει 

το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Δήμου . 

8. Κατά την διάρκεια των αγώνων, η υποχρέωση παρουσίας ιατρού – 

νοσηλευτή, μετά των απαραίτητων φαρμάκων, καθώς και αυτοκινήτου 

μεταφοράς ασθενών μετά του οδηγού αυτού, αποτελεί ευθύνη του 

σωματείου ή της Ομοσπονδίας. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 
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Β. Διεξαγωγή  αγώνων  ποδοσφαίρου  στο  Δημοτικό  Στάδιο  

1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο, ισχύουν οι 

όροι και οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων όπως στο άρθρο 23 Μέρος Α’ του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου, 

στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού  συλλόγου/ σωματείου,  ενενήντα 

λεπτά (90') πριν από τον αγώνα. 

3. Υποχρέωση των υπαλλήλων του Δήμου Καρπενησίου είναι η χάραξη των 

γραμμών του γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ, διχτύων τερμάτων, 

φορείου, κουβάδων με νερό, κ.α. 

4. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου 

του Δήμου Καρπενησίου. 

 

Γ.  Διεξαγωγή  αγώνων  ποδοσφαίρου  στα  λοιπά  γήπεδα  

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

κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Eυρυτανίας. 

 2. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα 

αγώνων, μαζί με την άδεια αγώνων, στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του 

Δήμου και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. 

 3. Για την τέλεση των αγώνων ποδοσφαίρου ουδεμία ευθύνη και 

αρμοδιότητα έχει ο Δήμος. 

4. Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα 

ποδοσφαίρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Δ. Διεξαγωγή  αγώνων  στίβου  στο  Δημοτικό  Στάδιο  

1.  Απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή των αγώνων αποτελεί η ύπαρξη 

άδειας τέλεσης αγώνα. 

 2.  Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του σταδίου με πρωτόκολλο στον υπεύθυνο των 

αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί με την προκήρυξη από τον ΣΕΓΑΣ ή τον 

σύλλογο και επιστρέφονται αμέσως μετά το πέρας των αγώνων. 

3. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, 

στρώματα, κ.λ.π. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου και 

όχι των υπαλλήλων του Δήμου. 
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4.  Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του 

συλλόγου. Η αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού της 

αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

5. Ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για 

την εύρυθμη λειτουργία του σταδίου κατά την διεξαγωγή των αγώνων. 

6. Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του Δήμου. 

Η χάραξη των γραμμών σε χωμάτινο στίβο (kourasanit) είναι ευθύνη του 

ΣΕΓΑΣ. 

7. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη του Δήμου 

και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου εκεί όπου 

χρειάζονται.  

8. Για την διεξαγωγή του αγωνίσματος της σφύρας και της σφαίρας στο 

χλοοτάπητα του σταδίου, απαιτείται έγκριση διεξαγωγής από την αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα. 

9. Κατά την διάρκεια των αγώνων, η υποχρέωση παρουσίας ιατρού – 

νοσηλευτή, μετά των απαραίτητων φαρμάκων, καθώς και αυτοκινήτου 

μεταφοράς ασθενών μετά του οδηγού αυτού,  αποτελεί  ευθύνη του 

συλλόγου ή της Ομοσπονδίας. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι υποχρεωμένος 

να διαθέτει κατάλληλο και επαρκώς εξοπλισμένο χώρο Ιατρείου. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΥΣ 

1. Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων και των θεατών σε αθλητικές ή 

άλλες εκδηλώσεις και αγώνες, καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου 

υλικού και εξοπλισμού, έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της 

αθλητικής εγκατάστασης. 

2. Υλικοτεχνική υποδομή και άλλα υλικά που ανήκουν στο Δήμο και 

διατίθενται στον χρήστη, καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο 

αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής, φέρει έναντι του 

Δήμου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές 

στον εξοπλισμό και αγωνιστικό χώρο της εγκατάστασης και βαρύνεται με 

το κόστος  της αποκατάστασής τους. 

3. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν 

σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα. 

4. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον 

υπεύθυνο ηλεκτρολόγο του Δήμου ή άλλο ηλεκτρολόγο, που ορίζεται από 
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τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

1. Οι δημοτικοί αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται, είτε μπορεί να ανακληθεί 

προσωρινά η παραχώρησή τους, είτε να τροποποιηθεί το ετήσιο 

πρόγραμμα κατανομής, όταν, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 

υπηρεσιακής μονάδας, ο Δήμος Καρπενησίου έκτακτα, είτε στο πλαίσιο του 

ετήσιου προγράμματος δράσης, χρειάζεται την αθλητική εγκατάσταση για 

την ανάπτυξη των δικών 

του προγραμμάτων ή και εκδηλώσεων. 

2. Επίσης, ανάκληση, προσωρινή ή μόνιμη, της απόφασης παραχώρησης, 

είτε τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος κατανομής, μπορεί να 

συμβεί για τους παρακάτω, σωρευτικά ή μεμονωμένους, λόγους : 

α. Όταν, με παλαιότερη αίτηση, έχει γίνει η διάθεση του χώρου σε άλλο 

φορέα, μετά από σχετικό έλεγχο του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 

β. Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον 

παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή  μπορεί να προκαλέσει την 

κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

γ. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού 

λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται 

από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων. 

δ. Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.  

 

ΆΡΘΡΟ 25 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

 

Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι : 

1.  Η  χρήση  χώρων που  δεν  έχουν διατεθεί και  δεν  αναφέρονται στην 

αίτηση χρήσης. 
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2.  Η  μεταβολή  της  διαρρύθμισης  των  κινητών  στοιχείων  των  χώρων 

χωρίς έγκριση. 

3.  Η  χρήση  για  διαφορετικούς λόγους  από  εκείνους που  αναφέρονται 

στην αίτηση χρήσης. 

4.  Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, 

πανό, λογοτύπων χωρίς έγκριση. 

5.  Η  υπεκμίσθωση  των  διατιθέμενων  χώρων  (ολική  ή  μερική),  είτε  η 

δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

6.  Η  είσοδος  κατοικίδιων  ζώων  σε  όλες  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις. 

(εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία) 

7.  Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρου (ποδήλατα, μοτοσικλέτες, κ.ά.) 

 

ΆΡΘΡΟ 26 

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 και Εντεταλμένου/Εντεταλμένης Συμβούλου. 

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. 

β. Αποκλεισμός, μέχρι 60 ημερολογιακών ημερών της χρήσης όλων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, µε απόφαση του Δημάρχου. 

 

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.  
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ΆΡΘΡΟ 27 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

1. Επιτρέπεται η χρήση σε κατάλληλους και συγκεκριμένους χώρους των 

αθλητικών εγκαταστάσεων 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 Δημάρχου ή του/της 

αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου 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 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 όπως  ισχύει  κάθε  φορά  και  να  

χρησιμοποιούν  αυστηρά  τους προσδιορισμένους από τον Δήμο 

διαφημιστικούς χώρους. 
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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 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 . 

ΆΡΘΡΟ 28 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα και με το ΠΔ 194/88 ΦΕΚ 84/6-5-80 άρθρο 23, ενδεικτικά, τα 

καθήκοντα των υπαλλήλων είναι : 

 

1. Επιμελητές (ΥΕ/ΔΕ) 

Εκτελεί  εργασίες θυρωρού, μεταφορές εγγράφων, μεταφοράς επίπλων,  

κ.α, εποπτείας και φύλαξης χώρων και κτιρίων, χειρισμός φωτοτυπικού 

μηχανήματος, αποθηκάριου ή βοηθού αποθηκάριου και άλλες συναφείς 

βοηθητικές εργασίες. 
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2.  Προσωπικό καθαριότητας (ΥΕ/ΔΕ) 

Εκτελεί εργασίες καθαριότητας και άλλες συναφείς εργασίες. 

3.  Εργάτες - Γεν. καθηκόντων (ΥΕ/ΔΕ) 

Εκτελεί κάθε είδος χειρωνακτικές εργασίες π.χ. καθαριότητα χώρων, 

κερκίδων, μεταφοράς οργάνων, φύλαξης χώρων, αποδυτηρίων, 

αποθηκάριοι, επίβλεψη χώρων γηπέδων, ανανέωσης γραμμοχάραξης 

αγωνιστικών χώρων πλην των περιπτώσεων σε γήπεδα ποδοσφαίρου, 

όπου οι γραμμές έχουν σβηστεί εντελώς και χρειάζεται ράμμα και μέτρηση 

των αποστάσεων. 

4.  Φύλακες (ΥΕ/ΔΕ) 

Εκτελεί εργασίες επίβλεψης & φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

5.  Υπάλληλος  Μηχανολογικού  -  Τεχνικού  -  Ηλεκτρολογικού  - 
Ηλεκτρονικού Τομέα (ΔΕ) 

α. Εκτελεί εργασίες για τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων των 

αθλητικών χώρων και συγκεκριμένα: 

 → των κτιριακών εγκαταστάσεων 

 → των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 → των υδραυλικών και θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 

 → των υπαίθριων εγκαταστάσεων 

 → συντήρηση χλοοταπήτων 

 →κλάδεμα, κόψιμο χόρτων, λίπανση, ράντισμα, σκάψιμο. 

β. Για κάθε εργασία (τροποποίηση, αλλαγή, επέκταση μηχανολογικού, 

ηλεκτρολογικού δικτύου, υδραυλικής εγκατάστασης, κ.ά.) του σχεδίου των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, απαιτείται συνεργασία με την αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου και γραπτή έγκριση. 

γ. Ο έλεγχος λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιο μηχανικό του Δήμου 

Καρπενησίου και να χορηγείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. 

δ. Όπου λειτουργούν καυστήρες, λέβητες BOILLER υποχρεωτικά θα γίνεται 

ετήσια συντήρηση α) είτε από υπάλληλο αντίστοιχης ειδικότητας, β) είτε από 

ειδικό ιδιωτικό συνεργείο συντήρησης, οπότε και θα διακόπτεται η λειτουργία 

των αθλητικών χώρων, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου και του 

προϊστάμενου της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 
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ΆΡΘΡΟ 29 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση στην οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα 

σωματεία και σύλλογοι, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία με αριθμημένες 

σελίδες και θεωρημένα με αντίστοιχη πράξη από την αρμόδια υπηρεσιακή 

μονάδα : 

 α.  Βιβλίο εισερχομένων .  Στο  βιβλίο  αυτό  καταγράφονται οι  ομάδες, 

αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των αθλητικών 

χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους 

από αυτούς 

 β. Βιβλίο  συμβάντων  . Στο βιβλίο αυτό, οι υπάλληλοι που  υπηρετούν 

στους  αθλητικούς  χώρους  ή  κατά  περίπτωση  οι  εκπρόσωποι  της  

αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε  

σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή 

την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών σχετικών 

παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των παραπάνω βιβλίων στους 

ελεύθερους για το κοινό δημοτικούς χώρους άθλησης. 

3. Οι  ανωτέρω  καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη  από  τη  Διοίκηση  του 

Δήμου Καρπενησίου προκειμένου  αυτή  να  ασκήσει  τις  αρμοδιότητές  της  

ή  να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 

 

 ΆΡΘΡΟ 30  

ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να προέρχονται: 

1. Από δημοτικούς πόρους και τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις κρατικών 

φορέων. 

2. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 

καλύπτεται κυρίως από δημοτικούς πόρους. Δύναται όμως το Δημοτικό 

Συμβούλιο να καθορίζει αντίτιμο χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
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από Νομικά Πρόσωπα, συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς, ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια, δημότες, ώστε να καλύπτεται μέρος των εξόδων της κάθε 

εγκατάστασης. Το αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που 

υπογράφεται σε κάθε περίπτωση πριν από την παραχώρηση της χρήσης 

του αθλητικού χώρου, και διατίθεται κυρίως για την συντήρηση και την 

βελτίωση των υποδομών της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. 

3.  Από τις εισφορές των αθλουμένων στα προγράμματα αθλητισμός για 

όλους. 

4.  Από το αντίτιμο για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, 

αθλητικών διοργανώσεων, κλπ. 

5.  Από τις διαφημίσεις. 

6.  Από την εκμίσθωση των κυλικείων. 

 

 ΆΡΘΡΟ 31 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 

1. Εφόσον έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου, η 

αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα δύναται να εισηγείται την επιχορήγηση 

αθλητικών συλλόγων, λαμβάνοντας υπ’ όψη : 

α. τον αριθμό των ενεργών μελών του συλλόγου 

β. τους αθλητές του συλλόγου ηλικίας μικρότερης των 18 ετών 

γ.  την συμβολή του συλλόγου στην ανάπτυξη και προώθηση του τοπικού 

αθλητισμού 

δ. τη συμμετοχή του συλλόγου στα εθνικά πρωταθλήματα 

ε. τη  συμμετοχή  του  συλλόγου  σε  επίσημες  εθνικές  ή  διεθνείς 

διοργανώσεις 

στ. τις επιτυχίες των τμημάτων του συλλόγου ή των αθλητών του σε τοπικά - 

πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα 

ζ. την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού από τα μέλη της 

διοίκησης, τους  αθλητές, τους προπονητές, τους  παράγοντες, τους 

οπαδούς και κάθε άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο με την αθλητική λειτουργία 

του συλλόγου. 
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2. Σύλλογος ο οποίος αποσπά με παράνομα, ψευδή στοιχεία ή αθέμιτα 

μέσα επιχορήγηση, υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού το οποίο 

έλαβε, προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να 

αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις. 

3. Οι επιχορηγήσεις θα ελέγχονται από διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία 

θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα 

υποχρεούται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, στην 

έκδοση ετήσιου απολογιστικού ελέγχου για τις δοθείσες κατά το 

προηγούμενο έτος επιχορηγήσεις, εάν θα πρέπει οι σύλλογοι να λάβουν εκ 

νέου επιχορήγηση για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και σε ποιόν 

βαθμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 32 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  Παραχώρηση  χώρων  

α. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, 

αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αθλητικά 

σωματεία ή συλλόγους. 

β. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι 

αντιτίμου ή μη, κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν 

χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους 

αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.  

γ. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών 

εγκαταστάσεων θα γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής 

μονάδας, η  οποία θα  περιλαμβάνει το  ύψος του  αντιτίμου χρήσης που 

θα πρέπει  ο  αθλητικός  φορέας  να  καταβάλει  και  του  ορισμένου  

χρόνου  που γίνεται η παραχώρηση. 

2.  Κυλικεία  

α.  Κυλικεία  μπορούν  να λειτουργούν  στους  αθλητικούς  χώρους, 

εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται 

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Οι ώρες 

λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων και 

αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

β. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση 

αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, 

φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. 
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γ. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την 

καθαριότητα του χώρου πέριξ και εντός του κυλικείου. 

3.  Κάπνισμα  –  Κατανάλωση  Τροφών  &  Φαρμάκων  

α.  Σε  όλους  τους  δημοτικούς  αθλητικούς  χώρους,  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. 

β.  Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, 

συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος 

στους  δημόσιου χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, 

μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι 

οι υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, η δημοτική αστυνομία, 

εφόσον υφίσταται τέτοια, καθώς και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας.  

 Ειδικότερα, απαγορεύεται η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε 

κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας 

και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων 

και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της περ. 

στ της παρ. 1 του άρθρου 17 του  Ν. 4633/2019 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 

διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων 

(500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των χώρων. 

γ. Δεν επιτρέπεται, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η 

κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή 

παρεμφερών ουσιών και (ίδιο) σκευασμάτων. 

δ.  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλους τους 

αθλητικούς χώρους. 

4.  Διαφημίσεις  

α. Η  χωροθέτηση των  διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, γίνεται μόνο με υπόδειξη της αρμόδια 

υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου Καρπενησίου. 

β.  Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα 

γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.  
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γ. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Καρπενησίου δύναται να 

προσδιορίζει και  άλλους χώρους για  τοποθέτηση διαφημιστικών 

πινακίδων, οιασδήποτε μορφής. 

δ. Το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο,  

από  Σεπτέμβριο τρέχοντος  έτους  έως  Ιούνιο  επομένου  έτους,  και 

δύναται να αναπροσαρμόζεται. 

ε. Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και 

κινητές πινακίδες από τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους 

(ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους αγωνιστικούς χώρους 

κατά την διάρκεια των αγώνων, σύμφωνα και με τις προκηρύξεις των 

αντίστοιχων ομοσπονδιών,  με την υποχρέωση  των δικαιούχων  ομάδων 

και φορέων να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το 

τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους αντίστοιχους χώρους. 

στ. Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και 

θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου, βάσει του άρθρου 56 του νόμου 2575/99 όπως ισχύει, 

με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνητικών τουλάχιστον δύο 

ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα στον οποίο αφορούν. 

ζ. Απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους του 

εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

5.  Λοιπά  

α.  Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά διαθέτει το 

προσωπικό του δημοτικού χώρου άθλησης 

β.  Οι  χώροι  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  δεν  αποτελούν  πεδία 

έκφρασης απόψεων, μέσω αναρτήσεων, ανακοινώσεων, αναγραφής 

συνθημάτων ή προβολής άλλου είδους μηνυμάτων. 

γ. Οι  πίνακες  ανακοινώσεων  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  δεν 

αποτελούν διαφημιστικό χώρο, χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα 

εκφράζουν τον Δήμο. 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 – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την 

ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο – χρόνο ανάρτησής του. 

δ.  Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων 
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οφείλει να είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος του 

Δήμου, κατόπιν ιεραρχικής ενημέρωσης των προϊσταμένων του, ορίζεται ως 

αρμόδιος για : 

(1) την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου, 

(2) την  διακοπή του αγώνα, όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός 

λειτουργίας  και  όταν  παρεμποδίζεται  η  ομαλή  λειτουργία  των  

δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

ε. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην 

κερκίδα και στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου, 

γηπέδου  ποδοσφαίρου.  Εξαίρεση  αποτελούν  ειδικά  εκπαιδευμένα  ζώα 

ασφαλείας,  ή συνοδοί Α.Μ.Ε.Α. 

στ. Δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  σε  ποδήλατα  και  μηχανές.  Εξαίρεση 

αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 33 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κάθε  θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του  Δήμου Καρπενησίου και δεν  περιλαμβάνεται στον  

παρόντα Κανονισμό,  ρυθμίζεται  ή τροποποιείται  κατά περίπτωση  με 

απόφαση  του Δημάρχου ή  του/της αρμόδιου/αρμόδιας Αντιδημάρχου ή  

άλλου συλλογικού οργάνου του Δήμου. 

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 Καρπενησίου.  

3. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τους δημότες είναι ελεύθερη 

σε ώρες που κάθε φορά θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Για την προστασία των δημοτών που θα  κάνουν χρήση των 

κολυμβητικών εγκαταστάσεων, ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει 

ναυαγοσώστη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι 

κολυμβητικές δεξαμενές διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες. Οι δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές που διαθέτει ο Δήμος 

Καρπενησίου είναι μικρής και μεσαίας κατηγορίας αντίστοιχα, ήτοι 

10x12.5=125m2 και 25.03x33.33= 834,25m2. Συνεπώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις απαιτούνται δύο (2) ναυαγοσώστες και ένας (1) διοικητικός 

υπάλληλος που θα έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. 
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4. Στα πλαίσια του εθελοντισμού καθώς και της κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας, οι σύλλογοι μπορούν να προχωρούν σε 

καθαρισμό των αθλητικών χώρων  σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, είτε μέσα από την εθελοντική δράση του Δήμου 

Καρπενησίου. 

5. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Δήμου καθώς και 

χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να 

φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και 

γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι εσκεμμένες φθορές των 

οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Δήμου 

από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και Σωματεία 

τιμωρούνται οπωσδήποτε. 

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, ο 

προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται 

επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το 

οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

500,00 €. 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Καρπενησίου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του 

Τμήματος, ο δε ενδιαφερόμενος σύλλογος ή μεμονωμένος αθλητής που δεν 

ανήκει σε σύλλογο, μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. 

Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο 

ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις 

προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, 

εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από 

την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των 

εγκαταστάσεων του Δήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) 

 

ΠΡΟΣ :  ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:  

 ΜΕΛΟΣ ΣΕ:  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 

 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ: 

 

 

Καρπενήσι, …………………….…. 

 

 (υπογραφή-σφραγίδα) 

 

        -------------------------

------- 

 

Συνημμένα:      
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1.Καταστατικό αθλητικού σωματείου. 

2.Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 13 § 

3) 

 
 

 
Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ114/Α). 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
 
Ο Πρόεδρος            Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη 
  (Τ.Σ.Υ)               (Τ.Υ.)                  (Τ.Υ.)     
 
     Ακριβές Απόσπασμα 
         Η Πρόεδρος 
 
 
        Γεωργία Γκαρίλα 
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