
   

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                  Από τα πρακτικά της 8ης/8-07-2016 

  ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                          συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

   Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               

 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                             
 

Αριθµός  Απόφασης  87 /16 

Θ Ε Μ Α:6ο  «Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τµήµατος Αθλητισµού 

του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας» 

Στην Ελευσίνα και στο γραφείο του Νοµικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  
Ελευσίνας σήµερα στις  8 του µήνα Ιουλίου    του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή    
ύστερα από την αριθ.  848/5-7-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε τα άρθρα 240,234,95, 96 και 97 του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 15 µελών.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Βασιλείου Μαρία -Πρόεδρος, Καµπάνης Γαβριήλ, , Τζαρτζούλης 

Θεόδωρος ,∆ιολέτης Αθανάσιος , Καλογριδάκης Εµµανουήλ, Καρέλλου Μαρία , 

Κων/να Μαρούγκα, Οικονόµου Παύλος ,Αρναουτάκη  Βιργινία 

 ΑΠΟΝΤΕΣ Ρεντούµη Βαρβάρα,  Μίλησης Αθανάσιος, Ρεντούµη Νίκη, Κριεκούκης 

Αθανάσιος Σκιάνης Γεώργιος,Κολοβός Θωµας  

Η Πρόεδρος   εισηγούµενη το  6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί  « Έγκρισης 

Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τµήµατος Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆.  

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας» λέγει τα εξής: 

 

 

 

 



Για την σύνταξη του παρόντος κανονισµού ελήφθησαν υπόψη : 

• Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο 
µε την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Πολιτισµού-Αθλητισµού-Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας».  

Ο «Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης» 

(ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001) που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 9/τ.Α/30.1.2001). 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη Του ∆.Σ. ότι   προκειµένου να 

λειτουργήσει άρτια , το τµήµα Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆. πρέπει να 

εγκριθεί και να ψηφιστεί ο εσωτερικός κανονισµός του τµήµατος αυτού. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών  και ανάλυση όλου 

του σχεδίου του Κανονισµού  .Καλείται λοιπόν  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

όπως αποφασίσει σχετικά . Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού συζήτησε 

και τοποθετήθηκε                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.- Εγκρίνει  τον  Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

τµήµατος  Αθλητισµού  του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου 

Ελευσίνας   » ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας απόφασης .  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 Ελευσίνα 2016 
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Για την σύνταξη του παρόντος κανονισµού ελήφθησαν υπόψη : 

• Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ελευσίνας 
σε ένα ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου Πολιτισµού-Αθλητισµού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής 
Ελευσίνας».  

• Ο «Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης» (ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001) που 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 
9/τ.Α/30.1.2001). 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ                      ΤΙΤΛΟΣ 
1 1ο Έκταση εφαρµογής Κανονισµού  

2 2ο Αρµοδιότητες Τµήµατος  Αθλητισµού 

3 3ο ∆ιοίκηση - Εποπτεία - Συντονισµός 

4 4ο Πόροι του τµήµατος Αθλητισµού 

5 5ο Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 

6 6ο Προϋπολογισµός – διαχείριση – έργα – προµήθειες  

7 7ο Ηµέρες & ώρες λειτουργίας δηµ. αθλητ. εγκαταστάσεων 

8 8ο Χρήση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

9 9ο ∆ιαδικασία διάθεσης δηµοτ. αθλητικών εγκαταστάσεων  

10 10ο Υποχρεώσεις χρηστών δηµοτ. αθλητικών εγκαταστάσεων 

11 11ο Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές 

12 12ο ∆ιεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων 

13 13ο Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων 

14 14ο ∆ιεξαγωγή αγώνων στα δηµοτικά κλειστά γυµναστήρια 

15 15ο ∆ιεξαγωγή αγώνων στα δηµοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου 

16 16ο 
∆ιεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισµού στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίνας 

17 17ο  ∆ιαφηµιστικές πινακίδες – ενηµερωτικό υλικό - σηµαίες 

18 18ο ∆ιάφορες γενικές διατάξεις 

19 19ο Ακροτελεύτιο άρθρο 

 

Παραρτήµατα 
 

1 Υπόδειγµα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για έκδοση αθλητικής ταυτότητας 

2 Υπόδειγµα ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης αθλητικών χώρων 
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Αρθρο 1 

Έκταση εφαρµογής Κανονισµού   

 

Το Τµήµα Πολιτισµού - Αθλητισµού που αποτελεί υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού − 
Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 παραγρ. 2.4 (∆ιάρθρωση Υπηρεσιών ) του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Ν.Π.∆.∆.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015) για την αποτελεσµατικότερη υποστήριξη του 
Αθλητισµού  αποτελείται από τις επί µέρους οργανικές οµάδες :  

2.4.1 Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης  

2.4.7 Γραφείο λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  

2.4.8 Γραφείο αθλητικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων  

 

 

Αρθρο 2 

Αρµοδιότητες Τµήµατος  Αθλητισµού 

Ορίζονται από το Αρθρο 2  παράγραφοι 2.4, 2.4.1, 2.4.7, 2.4.8, του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015). 

 

 

Αρθρο 3 

 
∆ιοίκηση - Εποπτεία - Συντονισµός 

 
1) Όργανο ∆ιοίκησης του  Τµήµατος  Αθλητισµού είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. 
Πολιτισµού − Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής που ορίζεται από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ελευσίνας.  

2) Της  Υπηρεσίας  προΐσταται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο οποίος εποπτεύει 
και ελέγχει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην 
επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται 
από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντεταλµένο ∆ιοικητικό Σύµβουλο στο 
Τµήµα Αθλητισµού.. 

3) Το τµήµα  συνεργάζεται µε το γραφείο ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του 
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των 
περιοδικών αθλητικών προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του Νοµικού 
Προσώπου.  Προετοιµάζει προτάσεις προς τους αρµόδιους φορείς , µεριµνά για την 
υποβολή τους και προωθεί την έγκρισή τους . Επίσης συνεργάζεται µε τα άλλα Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων.             
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΄Αρθρο 4 

Πόροι του τµήµατος Αθλητισµού 

  

1. Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου προς το Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
2. Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους ή άλλου κρατικού και µη φορέα, 

είτε προς το ίδιο Νοµικό Πρόσωπο, είτε προς το ∆ήµο Ελευσίνας για τα Νοµικά 
πρόσωπα. 

3. Κάθε είδους συνδροµές, εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες από 
ιδιώτες ή Νοµικά Πρόσωπα. 

4. Τα έσοδα από τυχόν ετήσια συνδροµή  ή συµβολική συµµετοχή των µελών δηµοτών 
- κατοίκων , ,οµάδων, συλλόγων, κ.λ.π. του ∆ήµου Ελευσίνας  η  εκτός του ∆ήµου 
Ελευσίνας  µετά από απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆. 

5. Οι  πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 
6. Η επιχορήγηση ή  χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
7. Η επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 
8. Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Με τον παρόντα κανονισµό καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων για τις οποίες αρµόδιο είναι το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Πολιτισµού Αθλητισµού 
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής «ΠΑΚΠΠΑ» του ∆ήµου Ελευσίνας µε σκοπό: 

Α) Τον καθορισµό του γενικού πλαισίου της διαχείρισης και λειτουργίας  των παρακάτω 
εγκαταστάσεων - υποδοµών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων ήτοι: 

1. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ελευσίνας (γήπεδο Γεώργιος Ρουµελιώτης) µε 
συνθετικό χλοοτάπητα.  

2. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μαγούλας µε φυσικό χλοοτάπητα και βοηθητικό 5Χ5 
µε συνθετικό χλοοτάπητα .   

3. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8 µε συνθετικό χλοοτάπητα (Βοηθητικό 
Πανελευσινιακός Α.Ο.)  

4. ∆ηµοτικό στάδιο Ελευσίνας που περιλαµβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:  

α) Κλειστό γυµναστήριο Ελευσίνας "Ανδρέας ∆ασκαλάκης". 

β) Γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα µε στίβο 400 µ. 

γ) Κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισµού. 

δ) Αίθουσα εκγύµνασης ΑµΕΑ 

ε) Αίθουσα ενδυνάµωσης.  
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στ) Ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

5.  2ο ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο "Γούβα".  

6. Κλειστό  προπονητήριο καλαθοσφαίρισης Ελαιουργικής 

     7. ∆ηµοτικό ανοικτό γήπεδο Αντισφαίρισης (Ελαιουργική)  

 

     8. Κλειστό γυµναστήριο 2-4ου Γυµνασίου Ελευσίνας  

     9. Κλειστό γυµναστήριο 1-3ου Γυµνασίου Ελευσίνας  

    10. Αίθουσα εκγύµνασης Μαγούλας . 

Β)  Με την  εφαρµογή του επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του ∆ήµου  που έχει ως στόχο: 

α) Την υποστήριξη και προαγωγή του οµαδικού – λαϊκού αθλητισµού όλων 
των         ηλικιών. 

     β) Την υποστήριξη του σωµατειακού αθλητισµού. 

γ) Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού όλων των βαθµίδων, 
του  πανεπιστηµιακού, στρατιωτικού και εργασιακού αθλητισµού. 

δ) Την υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και 
την  προαγωγή του µαζικού, σωµατειακού και σχολικού αθλητισµού όλων των 
βαθµίδων. 

ε) Την ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισµού των ατόµων µε 
αναπηρίες και των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού της πόλης (ΑΜΕΑ). 

στ) Την καλλιέργεια, υποβοήθηση και προώθηση της αθλητικής ιδέας, του φίλαθλου 
πνεύµατος και του ολυµπισµού, µακριά από φανατισµούς, βία, ανταγωνισµούς και 
κερδοσκοπία µέσα από την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και ηµερίδων.  

ζ) Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών και συνεδριακών 
εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων 
φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

ε) Την ασφάλεια και την υγεία των αθλουµένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Για τον προϋπολογισµό, τη διαχείριση, τα έργα και τις προµήθειες του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ 
του ∆ήµου Ελευσίνας εφαρµόζεται η ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία . 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από ∆ευτέρα έως Κυριακή εκτός 
επισήµων αργιών και ειδικών περιπτώσεων.  

2. Το Σάββατο και την Κυριακή καθώς και τις αργίες οι ώρες λειτουργίας τους 
καθορίζονται ανάλογα µε τις προπονήσεις , τους αγώνες των αθλητικών συλλόγων 
και τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού.  

 

3. Οι ώρες λειτουργίας του ανοικτού  ∆ηµοτικού Σταδίου  Ελευσίνας είναι οι  : 

Τις καθηµερινές από τον Οκτώβριο  έως και τον Μάρτιο :    7.30  έως  21.00 

Τις καθηµερινές  από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέµβριο : 7.00  έως   22.00 

Τα Σάββατα    8.00 έως 17.00 

Τις Κυριακές   9.00 έως  19.00 

Το Σάββατο και την Κυριακή καθώς και τις αργίες οι ώρες λειτουργίας τους µπορούν   
να    διαφοροποιηθούν ανάλογα τους αγώνες των αθλητικών οµάδων . 

Το ∆ηµοτικό Στάδιο θα παραχωρείται δύο φορές την εβδοµάδα και κατά τις ώρες 
!5.00 έως 18.00 αποκλειστικά για Σωµατειακό Αθλητισµό. Τις συγκεκριµένες ώρες και 
µέρες που θα αποφασιστούν µε απόφαση του ∆.Σ. απαγορεύεται η χρήση του 
αγωνιστικού χώρου από το κοινό. 

4. Οι ώρες λειτουργίας των κλειστών αθλητικών χώρων καθορίζονται κάθε έτος 
αναλυτικά από εγκεκριµένα προγράµµατα που συντάσσονται από το Ν.Π. σύµφωνα 
µε τις ανάγκες των προπονήσεων, των αγώνων και των εκδηλώσεων των αθλητικών 
συλλόγων, των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού και των αθλητικών και 
πολιτιστικών  τµηµάτων του Ν.Π.∆.∆.  
Τα προγράµµατα υπογράφει ο πρόεδρος του Ν.Π. µετά από απόφαση του ∆Σ. του   
Ν.Π.Π.∆. 
 

5. Οι δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις µπορούν να λειτουργούν σε ειδικές    
περιπτώσεις πέραν του ωραρίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σε καµία 
όµως περίπτωση περισσότερο από µία (1) ώρα.  
 

6. Χωρίς την έγκριση του ∆Σ κάθε λειτουργία και παραχώρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων πέραν  του εγκεκριµένου προγράµµατος είναι παράνοµη και 
απαγορεύεται. 
 

7. Κατ' εξαίρεση ο πρόεδρος λόγω εκτάκτων αναγκών µπορεί να δώσει έγκριση για 
παραχώρηση χώρου και ωρών η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθεί και από το 
∆.Σ. 
 

8. Οι ώρες λειτουργίας και τα προγράµµατα επανεξετάζονται τον Οκτώβρη κάθε έτους 
και εγκρίνονται από το ∆.Σ.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1.  Κάθε δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., αθλητικός φορέας (οµοσπονδία, ένωση, 
σωµατείο), ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των δηµοτικών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, απευθύνεται εγγράφως προς το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας το οποίο θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτηµα.  

2.  Η απάντηση θα δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 
δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα. 

3.  Απαγορεύεται η χρήση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς προηγούµενη γρ
απτή αίτηση και έγκριση του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ  του ∆ήµου Ελευσίνας. 

4.  Απαγορεύεται η µεταβολή της διαρρύθµισης των κινητών και 
σταθερών στοιχείων των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς την έγκριση του 
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ και τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Ελευσίνας. 

5.  Απαγορεύεται η χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για διαφορετικούς 
σκοπούς από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

6. Απαγορεύεται η εκµίσθωση  των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 
(ολική ή µερική) ή η δωρεάν διάθεση τους από χρήστες (οµάδες η 
συλλόγους ή ιδιώτες) σε τρίτους. 

7.Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης χωρίς τις προϋ-
ποθέσεις του παρόντος κανονισµού, τότε θα επιβάλλεται:  

α) Ποινή έγγραφης επίπληξης µε απόφαση Προέδρου.  

β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους: 

i)ποινή αποκλεισµού χρήσης µέχρι τριάντα(30)ηµερολογιακών ηµερών της  

συγκεκριµένης εγκατάστασης µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προσθε
τικά 

ii)ποινή αποκλεισµού χρήσης µέχρι εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών όλων 
των  αθλητικών εγκαταστάσεων µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από 
την επιβολή της ποινής της περίπτωσης επιβάλλεται ποινή έως και ενός (1) έτους 
απαγόρευσης χρήσης όλων των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι αθλητικοί σύλλογοι που επιθυµούν να χρησιµοποιούν τις δηµοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις για προπονήσεις και για αγώνες, πρέπει να υποβάλλουν γραπτό 
αίτηµα χρήσης αυτών, στο  Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας στην αρχή κάθε 
αθλητικής περιόδου.  

2. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει αναφέρονται µε σαφήνεια:  

α) Οι δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλει να χρησιµοποιήσει ο 
ενδιαφερόµενος.  

β) Το χρονικό διάστηµα της χρήσης.  

γ) Οι ακριβείς ηµέρες και ώρες χρήσης κάθε δηµοτικής αθλητικής εγκατάστασης. 

δ) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο αθλητικός σύλλογος. 

ε) Τον αριθµό των τµηµάτων καθώς και τον αριθµό των µελών των τµηµάτων 
των  συλλόγων, µε αναλυτική αναφορά στα στοιχεία των µελών. 

Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει 
λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισµού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 
Επιπρόσθετα κάθε σύλλογος οφείλει να καταθέσει στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ  του ∆ήµου 
Ελευσίνας 

• Επικυρωµένο το ισχύον  καταστατικό του αθλητικού συλλόγου,  
• Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου 

και  
• Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

αθλητικού συλλόγου.  

3. Σε περίπτωση ορισµού αγώνων σε δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις οι γηπεδούχοι 
αθλητικοί σύλλογοι οφείλουν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα πριν την έναρξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Το αίτηµα θα συνοδεύεται από το πρόγραµµα αγώνων.  

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆.  ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας λαµβάνει 
υπόψη τα αιτήµατα και συνεκτιµώντας τον συνολικό αριθµό αθλουµένων ανά σωµατείο και 
άθληµα, την κατηγορία που αγωνίζεται το σωµατείο, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, τον 
αριθµό των αγωνιστικών τµηµάτων και τις διαθέσιµες ώρες ανά γυµναστήριο, καθορίζει τις 
ώρες και τις ηµέρες προπόνησης κάθε σωµατείου καθώς και τις ηµέρες και ώρες διεξαγωγής 
των αγώνων των διαφόρων πρωταθληµάτων. Για το σκοπό αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εκδίδει σχετική απόφαση µετά τη λήψη της οποίας ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας υπογράφει συµφωνητικό παραχώρησης µε κάθε ένα αθλητικό σύλλογο 
ξεχωριστά.  
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5. Κατά την λήψη της απόφασης του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ 
του ∆ήµου Ελευσίνας οφείλει να µεριµνά για την ύπαρξη ωρών σε κάθε δηµοτική αθλητική 
εγκατάσταση, για προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, για την άθληση των µελών των 
τµηµάτων του, για την άθληση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των µεµονωµένων ατόµων 
που δεν ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους.  
 
6.Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας 
διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του νοµικού προσώπου οι οποίες συντάσσουν το ετήσιο 
πρόγραµµα χρήσης κάθε αθλητικού χώρου (δηλαδή κατανοµή ωρών κατά ηµέρα και 
εβδοµάδα για κάθε άθληµα, µπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις κ.λ.π.). Το πρόγραµµα αυτό 
υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε δηµοτικής 
αθλητικής εγκατάστασης και κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα σωµατεία (µαζί µε την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), στο εµπλεκόµενο προσωπικό καθώς και στο ∆ήµο 
Ελευσίνας .  
 
7.Οι αθλητικές οµοσπονδίες, οι αθλητικοί σύλλογοι και τα άτοµα οφείλουν να τηρούν πιστά 
το ετήσιο πρόγραµµα χρήσης κάθε δηµοτικής αθλητικής εγκατάστασης.  
 
8.Τα προγράµµατα χρήσης των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων τροποποιούνται µόνο 
µε νεότερη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου 
Ελευσίνας κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήµατος του συλλόγου.  
 
9.Με εντολή του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας µπορεί να 
µαταιωθεί ή να τροποποιηθεί προπόνηση ή αγώνας αθλητικού συλλόγου. Το Ν.Π.∆.∆. 
ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας οφείλει στη περίπτωση αυτή να ενηµερώσει τον αθλητικό 
σύλλογο εγκαίρως για τους λόγους της µαταίωσης ή της τροποποίησης.  
 
10.Το δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα του ∆ηµοτικού Σταδίου 
Ελευσίνας διατίθεται για µία  (1) προπόνηση  την εβδοµάδα µέγιστης διάρκειας δύο (2) 
ωρών µόνο στην ποδοσφαιρική οµάδα η οποία το Σαββατοκύριακο πρόκειται να αγωνιστεί 
σε αυτό η για δύο  (2) προπονήσεις  την εβδοµάδα µέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών µόνο 
στην ποδοσφαιρική οµάδα η οποία το Σαββατοκύριακο πρόκειται να αγωνιστεί εκτός Η 
µέγιστη εβδοµαδιαία χρήση ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες συµπεριλαµβανοµένων και των 
αγώνων.  
 
11.Το δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου Ελευσίνας για λόγους προστασίας του 
φυσικού χλοοτάπητα δεν διατίθεται προς χρήση:  

α) όταν ο αγωνιστικός του χώρος είναι υγρός και λασπώδης λόγω βροχόπτωσης. 

β) όταν αναµένεται βροχόπτωση κατά την διάρκεια της χρήσης του. 

γ) όταν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από την υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας. 

δ) όταν το επιβάλλει η τακτική ή έκτακτη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα. 

12. Απαγορεύεται η χρήση του φυσικού χλοοτάπητα για τρέξιµο ή η χρήση για ασκήσεις 
από αθλητές και αθλούµενους του στίβου. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί κατόπιν 
γραπτής άδειας σε ειδικές κατηγορίες αθλητών όπου θα καθορίζεται και το χρονικό διάστηµα 
χρήσης κα ι ανάλογα µε τη φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα. 

 
13. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή επίσηµων αγώνων στο δηµοτικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα του σταδίου  είναι αδύνατη λόγω της παραγράφου 11 
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του παρόντος άρθρου, αυτοί θα διεξάγονται στην εναλλακτική έδρα που έχει δηλώσει ο 
γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος.  
 
14. Οι δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας σε φορείς ή ιδιώτες η 
συλλόγους όµορων ∆ήµων  και για τη διοργάνωση αθλητικών,  πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 
επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια 
απόφαση θα προβλέπεται και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου, που θα καλύπτει τα 
λειτουργικά έξοδα του διαστήµατος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των µεµονωµένων ατόµων, είτε ατόµων που 
µετέχουν σε προγράµµατα µαζικής άθλησης, που προπονούνται στους ∆ηµοτικούς 
χώρους άθλησης είναι η αθλητική ταυτότητα.  

 
2. Η αθλητική ταυτότητα εκδίδεται από το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας   

.  
3. Κάθε αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 

∆ήµου Ελευσίνας και αναγράφει ή φέρει τα εξής στοιχεία:  

• Επωνυµία του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ  του ∆ήµου Ελευσίνας.  

• Αύξοντα αριθµό.  

• Ονοµατεπώνυµο χρήστη.  

• Αθλητική περίοδος για την οποία ισχύει η αθλητική ταυτότητα (µετά την λήξη η 
ταυτότητα επιστρέφεται µε ευθύνη των χρηστών στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ. Κάθε 
περίοδο εκδίδεται νέα ταυτότητα).  
 

• Φωτογραφία του χρήστη.  

4. Για την έκδοση της αθλητικής  ταυτότητας, απαιτείται η προσκόµιση στο Ν.Π.∆.∆. 
ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας:  

• Αίτηση του ενδιαφερόµενου χρήστη των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Η 
υποβολή αίτησης προϋποθέτει την γνώση και αποδοχή των άρθρων του παρόντος 
κανονισµού. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ανήλικο χρήστη κάτω των 18 
ετών, τότε αυτή υπογράφεται από τον κηδεµόνα του.    

• Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία αναγράφεται ότι ο 
ενδιαφερόµενος χρήστης είναι υγιής και ικανός για άθληση ή υπεύθυνη δήλωση µε 
την οποία ο ενδιαφερόµενος χρήστης (ή σε περίπτωση ανήλικου χρήστη ο 
κηδεµόνας του) θα δηλώνει ότι είναι υγιής και αθλείται µε δική του ευθύνη.  

• ∆ύο φωτογραφίες του χρήστη.  
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5. Τα µέλη των αθλητικών συλλόγων εισέρχονται στις δηµοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εφόσον ο αθλητικός σύλλογος τους έχει υποβάλλει στην αρχή της 
αθλητικής περιόδου (περίοδος προετοιµασίας) στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου 
Ελευσίνας τα εξής δικαιολογητικά:  

• Λίστα µε ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα (προπονητής ή αθλητής) των µελών του που 
θα κάνουν χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. ∆εν επιτρέπεται η 
είσοδος σε µέλη αθλητικών συλλόγων αν δεν είναι εγγεγραµµένα στην ανωτέρω 
λίστα.  
 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι αθλητές που αναγράφονται στη 
λίστα του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να 
συµµετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται 
από  τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του αθλητικού συλλόγου και από 
ιατρό. Σε περίπτωση εγγραφής νέων αθλητών ή προπονητών κατά τη διάρκεια της 
αθλητικής περιόδου ο αθλητικός σύλλογος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εκ νέου 
αίτηση, λίστα και υπεύθυνη δήλωση (απαραίτητη µόνο για τους αθλητές) στο 
Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΚΠΠΑ».  

6. Κάθε οµάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή και τον 
έφορο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να παραµένει στο χώρο µέχρι την αποχώρηση και του 
τελευταίου αθλητή και είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου και των αποδυτηρίων 
(συλλογή µπουκαλιών, επιδέσµων κλπ) οφείλει να παραδίδει το χώρο όπως τον παρέλαβε.  

7. Οι προπονητές συνοδεύουν υποχρεωτικά τους αθλητές τους, παραµένουν µέχρι 
αποχωρήσεώς τους και είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήµατα.  
8. Αθλητές των αθλητικών συλλόγων και εν γένει οι χρήστες των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων οφείλουν να φέρουν αθλητική περιβολή κατάλληλη για τον αθλητικό χώρο 
που θα προπονηθούν ή αγωνιστούν (ειδικά αθλητικά υποδήµατα). Ειδικά για τις αίθουσες 
ελευθέρων βαρών οι χρήστες οφείλουν να φέρουν µαζί τους και πετσέτες τις οποίες 
στρώνουν στους πάγκους άσκησης για λόγους υγιεινής.  
9. Απαγορεύεται η χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικά η χρήση 
ελευθέρων βαρών, µηχανηµάτων δύναµης και οργάνων εκγύµνασης χωρίς την επίβλεψη 
προπονητή ή γυµναστή ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τυχόν ατυχήµατα κατά την 
άθληση.  
10. Η άσκηση χωρίς την παρουσία προπονητή ή γυµναστή επιτρέπεται στις δηµοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις πλην των αιθουσών µε τα ελεύθερα βάρη, µόνο τις ώρες µαζικού 
αθλητισµού.  
11. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητής και µεµονωµένο άτοµο, οφείλει να 
εφαρµόζει τις υποδείξεις του προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας (για 
έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ).  
12. Την ευθύνη για την συµπεριφορά ατόµων που δεν ανήκουν σε αθλητικούς 
συλλόγους την έχει το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  
13. Η συµπεριφορά παραγόντων, προπονητών και αθλουµένων πρέπει να είναι κόσµια 
και υπεύθυνο γι' αυτή είναι το ∆Σ των αθλητικών συλλόγων. Σε περίπτωση που τα 
προβλήµατα δεν επιλύονται από το ∆Σ του συλλόγου αποφασίζει για την επίλυση τους το 
∆Σ του Ν.Π.∆.∆. 
14.  Απαγορεύεται η είσοδος στα αποδυτήρια ατόµων του αντίθετου φύλου. Εξαιρούνται 
οι προπονητές της οµάδας που κάνει χρήση των αποδυτηρίων.  
15. Οι αθλητές, παράγοντες και θεατές κατά την παραµονή τους στις δηµοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών και χρηµάτων 
και ουδεµία ευθύνη φέρει το προσωπικό ή η διοίκηση του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου 
Ελευσίνας για τυχόν απώλειά τους.  
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16. Απαγορεύεται η παρουσία γονέων, συνοδών και θεατών στους αγωνιστικούς χώρους 
των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων.  
17. Απαγορεύεται στα δηµοτικά κλειστά γυµναστήρια, στις αίθουσες ελευθέρων βαρών 
καθώς και στο κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισµού:  

α) η κατανάλωση τροφών και ποτών (αναψυκτικών, καφέ κ.λ.π.) 

β) το κάπνισµα. 

18. Απαγορεύεται σε όλες τις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις:  

α) η κατανάλωση φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και     

    (ιδιο)σκευασµάτων 

β) η κατανάλωση αλκοόλ 

γ) η είσοδος οχηµάτων και µηχανών. Εξαιρούνται τα οχήµατα του ∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆, 
της   αστυνοµίας, της πυροσβεστικής, τα  ασθενοφόρα και τα αµαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.  

δ) η είσοδος κατοικίδιων ζώων. Εξαιρούνται  τα κατοικίδια ως συνοδοί Α.Μ.Ε.Α. 

21.Τα ποδήλατα θα πρέπει να σταθµεύονται σε συγκεκριµένο σηµατοδοτηµένο χώρο δια
φορετικά θα αποµακρύνονται. 

  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

1. Κάθε µέλος αθλητικού σωµατείου ή µεµονωµένο άτοµο οφείλει να µην προκαλεί 
φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά στη δηµοτική αθλητική εγκατάσταση 
που χρησιµοποιεί.  

2. Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύµατος των 
οπαδών του και για τυχόν φθορές που θα προκληθούν από αυτούς σε δηµοτική 
αθλητική εγκατάσταση.  

3. Πρόκληση εσκεµµένων φθορών σε δηµοτική αθλητική εγκατάσταση και στα όργανά 
εκγύµνασής της από µέλη αθλητικών συλλόγων ή µεµονωµένα άτοµα τιµωρείται 
οπωσδήποτε από το ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

4. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, γίνεται αποτίµηση της αξία της αµέσως 
από την υπεύθυνη υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας, και 
συντάσσεται παρουσία και του υπαίτιου της φθοράς άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, 
όπου θα περιγράφεται η ζηµία καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία 
(δαπάνη) αποκατάστασης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από εκπρόσωπο του 
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας όσο και από τον υπαίτιο της φθοράς.  

5. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω 
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου 
Ελευσίνας και του κοινοποιείται. Ο υπαίτιος της φθοράς δεν µπορεί να αµφισβητήσει 
τα όσα αναγράφονται στο πρωτόκολλο.  

6. Η ποινή ανάλογα µε την έκταση και των αριθµό των  φθορών µπορεί να είναι:  

      α) αποκατάσταση των φθορών µε χρέωση του υπαίτιου. 
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β) προσωρινή αποβολή του υπαίτιου από αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
Ελευσίνας µετά από απόφαση του προέδρου και έγκριση της από το ∆Σ. 

γ) οριστική αποβολή του υπαίτιου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
Ελευσίνας µετά από απόφαση του ∆Σ. 

      δ) επιβολή προστίµου σε βάρος του υπαιτίου.  

7. Αν ο υπαίτιος για τις φθορές είναι µέλος αθλητικού συλλόγου (παράγοντας,  
προπονητής,     αθλητής) µπορεί η ίδια ή διαφορετική ποινή να επιβληθεί και στο 
σύλλογο. 

8. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας και επισείει µεγαλύτερη ποινή.  
9. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή της ποινής είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ν.Π.∆.∆. 

ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας το οποίο συνεδριάζει άµεσα µετά από γραπτή 
ενηµέρωση των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆. και αποφασίζει για το είδος της ποινής. 

10. Ο υπαίτιος καθώς και ο εµπλεκόµενος αθλητικός σύλλογος (στην περίπτωση µέλους 
αθλητικού συλλόγου) µπορεί να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του πριν από τη λήψη 
της απόφασης.  

11. Σε κάθε περίπτωση φθορών εσκεµµένων ή µη, το µεµονωµένο άτοµο ή ο αθλητικός 
σύλλογος (όταν ο υπαίτιος είναι παράγοντας προπονητής ή αθλητής) υποχρεούται 
σε άµεση αποκατάσταση τους µε δικές του δαπάνες. 

12.  Στην περίπτωση που η φθορά οφείλεται άµεσα στη συνθήκη και κατά 
προορισµό  χρήση των χώρων άθλησης και των οργάνων εκγύµνασής τους δεν 
καταλογίζεται υπαιτιότητα σε βάρος ατόµου ή αθλητικού συλλόγου.  

13. Το προσωπικό των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνο για τον 
έλεγχο τυχόν φθορών µετά το τέλος αγώνων ή προπονήσεων και την αναφορά τους 
στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

  

ΑΡΘΡΟ 12 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

1. Κάθε αθλητικός σύλλογος που έχει προπόνηση σε δηµοτική αθλητική εγκατάσταση 
έχει δικαίωµα χρήσης των αποδυτηρίων της.  

2. Κάθε αθλητικός σύλλογος που έχει προπόνηση σε δηµοτική αθλητική εγκατάσταση 
µπορεί  να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται όργανα άσκησης και 
άθλησης.  

3. Όργανα που φυλάσσονται σε αποθήκες της δηµοτικής αθλητικής εγκατάστασης και 
αποτελούν περιουσία του ∆ήµου ή του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας 
παραδίδονται προς χρήση από τον αρµόδιο υπάλληλο µε βιβλίο ενυπόγραφο του 
υπεύθυνου του κάθε αθλητικού συλλόγου. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφονται 
από τον υπεύθυνο τα όργανα στην αποθήκη και παραλαµβάνονται από τον αρµόδιο 
υπάλληλο.  

4. Το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας δεν είναι αρµόδιο και 
υπεύθυνο να τοποθετεί - µετακινεί, µεταφέρει τα αθλητικά όργανα (µπασκέτες, 
τέρµατα, βατήρες, διαδροµές κλπ) εκεί που θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη 
του προπονητή και των αθλητών του συλλόγου.  

5. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωµατεία, απαγορεύεται η µόνιµη παραχώρηση 
χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών µέσα στις δηµοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις.  
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6. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και 
παραδίδονται στον υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αθλητικός σύλλογος κατ’ επανάληψη δεν κάνει 
χρήση των ωρών που του έχουν διατεθεί ή κάνει χρήση τους για την προπόνηση 
λιγότερων αθλητών από το ήµισυ του αριθµού των αθλητών που δηλώνει στους 
επίσηµους αγώνες, τότε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας, αφαιρούνται οι ώρες αυτές από τον υπαίτιο αθλητικό 
σύλλογο και αποδίδονται σε άλλους σύµφωνα µε τις ανάγκες.  

8. Κάθε αθλητικός σύλλογος πρέπει να γνωρίζει ότι µετά το τέλος της προπόνησης 
µπορεί να παραµείνει για πέντε (5) λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς όµως να 
παρεµποδίζει την επόµενη προπόνηση και ότι οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 
είκοσι (20) λεπτά µετά τη λήξη της προπόνησης του.  

9. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχει ο χρήστης κατά την προπόνηση πρέπει να 
απευθύνεται στο προσωπικό των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  

  

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, τοπικού 
πρωταθλήµατος επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα. Υπεύθυνος για 
την έκδοση είναι ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η οικεία αθλητική οµοσπονδία.  

2. Η άδεια γνωστοποιείται στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας τουλάχιστον 
επτά (7) ηµέρες πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.  

3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια.  
4. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου 

προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που 
δεν εργάζεται το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας 
απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων οµάδων ή 
ατόµων.   

  

ΑΡΘΡΟ 14 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς της 
οµοσπονδίας του κάθε αθλήµατος.  

2. Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας φροντίζει να υπάρχουν στο δηµοτικό 
κλειστό γυµναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για 
το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε την αστυνοµία και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα και 
λαµβάνει µέτρα για αποφυγή βίας και φθορών.  

3. Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, 
και τα χρονόµετρα, από τον υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας 
στον υπεύθυνο του κάθε αθλητικού συλλόγου.  

4. Με την έναρξη του αγώνα εφαρµόζονται οι κανονισµοί του κάθε αθλήµατος και το 
προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ δεν έχει καµία αρµοδιότητα, στον αγωνιστικό 
χώρο.  

5. Σε περίπτωση φθοράς που εµποδίζει την συνέχιση του αγώνα (λαµπτήρες, φιλέ, 
ταµπλό κ.λ.π.) επιτρέπεται η είσοδος του προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
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∆ήµου Ελευσίνας µετά την άδεια του παρατηρητή και της γραµµατείας του αγώνα και 
αφού πρώτα έχει διακοπεί ο αγώνας.  

6. Την ευθύνη για το σκούπισµα του δαπέδου (τάιµ – άουτ και άλλες περιπτώσεις) την 
έχει ο γηπεδούχος σύλλογος και όχι το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας.  

7. Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική οµοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει 
την παρουσία:  

      α) αρµόδιου ιατρού – νοσοκόµου 

      β) αυτοκίνητου µεταφοράς ασθενών, µε οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

      γ) φαρµακείου - φαρµάκων 

8. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικών και επίσηµων αγώνων χωρίς ιατρό. Σε 
περίπτωση  αποχώρησης του ιατρού κατά τη διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει 
αποκλειστικά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του γηπεδούχου αθλητικού 
συλλόγου.  

9. Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας είναι υποχρεωµένο µόνο να διαθέτει σε 
κάθε δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο  επαρκώς εξοπλισµένο χώρο ιατρείου.  

10. Για τη διεξαγωγή αγώνων στα δηµοτικά κλειστά γυµναστήρια «Ανδρέας 
∆ασκαλάκης» και «2ο Κλειστό γυµναστήριο» ισχύουν όλα όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 9, 10, 11 και 13 του παρόντος κανονισµού.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

1. Τα αποδυτήρια παραχωρούνται για χρήση µια (1) ώρα νωρίτερα από την 
προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα από υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ 
του ∆ήµου Ελευσίνας στον υπεύθυνο κάθε αγωνιζόµενης οµάδας.  

2. Το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας έχει την ευθύνη για τη 
χάραξη των γραµµών του γηπέδου και την τοποθέτηση  των σηµαιών στη σέντρα και 
στα κόρνερ, των  δικτύων, του φορείου και των κουβάδων µε νερό.  

3. Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική οµοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει 
την παρουσία:  

α) αρµόδιου ιατρού – νοσοκόµου 

β) αυτοκίνητου µεταφοράς ασθενών, µε οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

γ) φαρµακείου - φαρµάκων 

4. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς ιατρό ή αποχώρησης του ιατρού κατά τη 
διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 
γηπεδούχου αθλητικού συλλόγου.  
5. Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας είναι υποχρεωµένο να διαθέτει σε κάθε 
δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου  επαρκώς εξοπλισµένο χώρο ιατρείου.  
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6. Για τη διεξαγωγή αγώνων στα δηµοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν όλα όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11, και 13 του παρόντος κανονισµού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

1. Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του 
σταδίου και τον αρµόδιο υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας µε 
κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ µε 
την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο.  

2. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, (εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κ.λ.π.) 
είναι αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών των αγώνων και όχι των υπαλλήλων 
του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

3. Η χρήση του σκάµµατος είναι ευθύνη των διοργανωτών. Η αρχική διαµόρφωση είναι 
ευθύνη του προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

4. Η χάραξη των γραµµών για τον ακοντισµό, τη σφαιροβολία και τη δισκοβολία, είναι 
ευθύνη του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας και γίνεται παρουσία 
υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.  

5. Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας διαθέτει τους υπαλλήλους που 
απαιτούνται για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων.  

6. Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική οµοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει 
την παρουσία:  

α) αρµόδιου ιατρού – νοσοκόµου 

β) αυτοκίνητου µεταφοράς ασθενών, µε οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

γ) φαρµακείου - φαρµάκων 

7. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων χωρίς ιατρό ή αποχώρησης του ιατρού κατά τη 
διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου του γηπεδούχου αθλητικού συλλόγου.  

8. Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίναςείναι υποχρεωµένο να διαθέτει στο 
στάδιο επαρκώς εξοπλισµένο χώρο ιατρείου.  

9. Για τη διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισµού στο στάδιο ισχύουν  όλα όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 του παρόντος κανονισµού.  

  

ΑΡΘΡΟ 17 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΣΗΜΑΙΕΣ 

1. ∆εν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς την άδεια από το 
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  
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2. Κάθε αθλητικό σωµατείο που επιθυµεί να τοποθετήσει διαφηµιστικές πινακίδες σε 
δηµοτική αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως και προγενέστερα να 
υποβάλει το σχετικό γραπτό αίτηµα στο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

3. Οι προδιαγραφές (η µορφή, το υλικό, οι διαστάσεις και ο τρόπος ανάρτησης) θα 
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας.  

4. Για την ανάρτηση παντός είδους ενηµερωτικού υλικού, ανακοίνωσης, αφίσας, 
γιγαντοαφίσας, σηµαιών, αυτοκόλλητων, λογότυπων κλπ, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις απαιτείται προγενέστερη έγκριση από το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας.  

5. Η ανάρτηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς χώρους αναρτήσεων.  
6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα αποµακρύνονται άµεσα 

οι διαφηµίσεις, οι αφίσες  κ.λ.π..  

  

ΑΡΘΡΟ 18 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι ώρες λειτουργίας χώρων πάρκινγκ, υπαίθριων γηπέδων, καθορίζονται κατ’ έτος 
µε σχετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου 
Ελευσίνας. Απαγορεύεται η στάση και στάθµευση η κατάληψη του χώρου της 
εισόδου των γηπέδων από αυτοκίνητα. 

2. Τα κυλικεία εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 
∆ήµων & Κοινοτήτων) και λειτουργούν τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των 
δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  

3. Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το 
προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.  

4. Οι υπάλληλοι του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας απαγορεύεται για τα κατά 
ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αµείβονται από 
συλλόγους, οµοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.  

5. Καθήκον του προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας είναι:  

α) η κόσµια εµφάνιση και συµπεριφορά προς τους χρήστες των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

β) η σωστή άσκηση των καθηκόντων τους. 

γ) η φροντίδα και η συντήρηση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

δ) η τήρηση του παρόντος κανονισµού και του προγράµµατος λειτουργίας της 
αθλητικής εγκατάστασης. 

ε) η αναφορά τυχόν προβληµάτων, δυσλειτουργιών ή παραβιάσεων του παρόντος 
κανονισµού στη διοίκηση του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας. 

στ) η κλήση της αστυνοµίας όταν εξυβρίζεται και απειλείται επειδή απαγορεύει την 
είσοδο στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ατόµων που δεν έχουν άδεια. 
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6. Τα απολεσθέντα και µη ζητηθέντα αντικείµενα φυλάσσονται από το προσωπικό για 
διάστηµα δύο (2) µηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Χρήµατα και τιµαλφή παραδίδονται µε απόδειξη στο αστυνοµικό τµήµα.  

7. Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών 
του ∆ήµου Ελευσίνας, του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας και στη συνέχεια 
για κάθε ενδιαφερόµενο.  

8. Ο ∆ήµος Ελευσίνας και το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας δεν φέρουν 
ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσµατά τους που προέρχονται από άτοµα 
που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήµατα και 
τραυµατισµούς που οφείλονται στην κακή χρήση των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού.  

6. Η χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλητικές οµοσπονδίες, 
αθλητικούς συλλόγους και µεµονωµένα άτοµα (αθλούµενους και θεατές) συνιστά αποδοχή 
των όρων του παρόντος κανονισµού.  

  

ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

1. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 
και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται κατά 
περίπτωση, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του 
∆ήµου Ελευσίνας.  

2. Από τον παρόντα κανονισµό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ.  

3. Ο παρών κανονισµός µετά την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας και την επικύρωσή του από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Ελευσίνας καταργεί οποιονδήποτε άλλον κανονισµό ίσχυε για τις 
δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1.  

4. Αντίγραφο του παρόντος κανονισµού υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο του Ν.Π.  θα 
υπάρχει σε κάθε δηµοτική αθλητική εγκατάσταση του άρθρου 1 και µε ευθύνη του 
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας θα αποσταλεί στους αθλητικούς συλλόγους 
του ∆ήµου Ελευσίνας .  

Ελευσίνα, Ιούλιος  2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

για χρήση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Ελευσίνας & Μαγούλας 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

ΟΝΟΜΑ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

ΚΙΝΗΤΟ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

Α.∆.Τ.   

ΑΘΛΟΥΜΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΝ/ΤΗΝ 

         

  

ΑΘΛΟΥΜΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ   

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ να µου επιτρέψετε την χρήση των  κάτωθι δηµοτικών αθλητικών χώρων: 

1. Στίβος ∆ηµοτικού Σταδίου Ελευσίνας          

2. Αίθουσα ελευθέρων βαρών ∆ηµοτικού Σταδίου                     

3. ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Ελευσίνας «Ανδρέας ∆ασκαλάκης»   

4. Γήπεδο ποδοσφαίρου συνθετικού τάπητα "Γ. Ρουµελιώτης".     
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5. Κλειστή αίθουσα στίβου ∆ηµοτικού Σταδίου Ελευσίνας.          

6. ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο 2-4ου Γυµνασίου Ελευσίνας    

7. Αίθουσα βαρών  2ο Κλειστό γυµναστήριο Ελευσίνας "Γούβα"   

8. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μαγούλας 5Χ5.           

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986), δηλώνω ότι: 

1. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.  
2. Είµαι ικανός για αθλητική αγωνιστική δραστηριότητα (στην περίπτωση που 

δεν προσκοµιστεί ιατρική βεβαίωση).  
3. Κατανοώ ότι ασκούµαι µε δική µου ευθύνη και σε περίπτωση που κατά τη 

διάρκεια της άσκησης εµφανισθούν συµπτώµατα, θα πρέπει αµέσως να 
σταµατήσω την προσπάθεια. Τα συµπτώµατα αυτά περιλαµβάνουν 
πονοκέφαλο ή ζάλη, βάρος ή πόνο στο στήθος, αρρυθµίες, αιφνίδια δυσκολία 
στην αναπνοή η πρόβληµα στους µυς και στις αρθρώσεις, τα οποία 
επιµένουν για αρκετές ηµέρες µετά την άσκηση.  

4. Παραιτούµαι ατοµικά και για λογαριασµό δικαιούχων µου από κάθε σχετική 
αποζηµίωση από το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ εξαιτίας τραυµατισµού µου κατά τη 
διάρκεια της εκγύµνασης.  

5. Θα πρέπει να ενηµερώσω το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ για οποιαδήποτε πιθανή 
µεταβολή στην κατάσταση της υγείας µου.  

6. Έχω λάβει γνώση του κανονισµού λειτουργίας των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ότι έχω την απόλυτη ευθύνη για τυχόν µη συµµόρφωσή 
µου µε αυτόν .  

  

Προσκοµίστηκαν: 

∆ύο (2) φωτογραφίες         

Ιατρική βεβαίωση ικανότητας για άθληση (ανανεώνεται ετησίως)   

  

Ηµεροµηνία ............................................ 201X Ο/Η δηλ 
..................................................... 
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Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 

Στ..   XXXXXXXX. σήµερα, την XXXXX. του έτους   201X, ηµέρα XXXXX. και 
ώρα XXX, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

Α) Το Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α που εδρεύει στην Ελευσίνα επί της οδού Παγκάλου και Κίµωνος 
11 µε Α.Φ.Μ. XXXXX, ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον XXXX 
Ελευσίνας XXXXXXX ο οποίος ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 
κατόπιν της υπ. αριθµ X. απόφασης. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας  και 

Β) το Σωµατείο µε την επωνυµία «XXXXXXXX.», που εδρεύει στη XXXXXXXX 
X.XXXXXX. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο ∆.Σ. 
XXXXXXXXXXXXX.., σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. XXX σχετικό έγγραφο 
που έχει υποβάλει το Σωµατείο στο ∆ήµο Ελευσίνας XXX.. , µε Α.Φ.Μ. XXXXXXXX, 
∆.Ο.Υ.XX.. XXXXXX.., καλούµενο εφεξής «το Σωµατείο», συµφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1.Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 

παραχωρεί  χωρίς αντάλλαγµα  για χρήση  στο Σωµατείο τις εγκαταστάσεις  του XXXXX
XXXXXXXX(αναγράφεται  ο χώρος που παραχωρείται για  χρήση) 
και συγκεκριµένα εξ αυτού  µόνο και αποκλειστικά την 
(περιγράφονται  οι χώροι που παραχωρούνται  για χρήση), 
εφεξής του παραχωρούµενου  χώρου καλούµενου «εγκαταστάσεις», 
για το χρονικό διάστηµα  (από  την υπογραφή του παρόντος  εννοείται) XXXXX.. 
έως XXXXXX 
(η ακριβής ηµεροµηνία συµπληρώνεται  κατά την υπογραφή του συµφωνητικού), 
σε συγκεκριµένες ώρες σύµφωνα  µε το πρόγραµµα, όπως προβλέπεται  στο παρόν, 
αποκλειστικά και µόνο  για την εκγύµναση, 
αγώνες και  εκδηλώσεις της οµάδος του  Σωµατείου XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX.. 

Αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της διάρκειας της σύµβασης και είναι δυνατή µόνον η 
έγγραφη παράταση ή ανανέωση του παρόντος, µε τους ίδιους ή άλλους όρους που θα 
συµφωνηθούν. 

2.  Το πρόγραµµα προπονήσεων, αγώνων  και εκδηλώσεων θα είναι σταθερό  καθ’ όλη τη 
συµβατική διάρκεια  και θα διαµορφωθεί κατόπιν  αιτήσεως του Σωµατείου προς  το Ν.Π.∆.∆
. «ΠΑΚΠΠΑ». Το πρόγραµµα  καταρτίζεται 
και τροποποιείται  µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΚΠΠΑ». 
Το πρόγραµµα τηρείται  αυστηρά  ως προς τη λήξη των ωρών  προπονήσεων, 
αγώνων και εκδηλώσεων. 

Το Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΚΠΠΑ» έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα µονοµερώς, 
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν στην διάρκεια της συµβατικής 
περιόδου, αφού ενηµερώσει εγκαίρως το Σωµατείο και τις Οµοσπονδίες.  

Στην οµάδα θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό, µε θέρµανση και ζεστό νερό για µπάνιο. 
Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη λειτουργία για την 
φιλοξενούµενη οµάδα και τους διαιτητές (εννοείται και κριτές, αγωνόδικες επιτροπές και 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο).   
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3.  Μετά από κάθε χρήση το Σωµατείο  υποχρεούται αµέσως να αδειάζει  τις εγκαταστάσεις, 
να παραδίδει  το χώρο ελεύθερο και να  επαναφέρει τα πράγµατα στη  θέση και κατάσταση 
που ήταν  πριν, σύµφωνα µε υποδείξεις του  Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΚΠΠΑ». 

4.Το Σωµατείο δηλώνει ότι οι  εγκαταστάσεις είναι της τελείας  αρεσκείας του και απολύτως  
κατάλληλες για την προοριζόµενη  χρήση. ∆εν δικαιούται να προβεί  σε καµία τροποποίηση, 
προσθήκη  κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει  κάτι τέτοιο από το Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΚΠΠΑ». 

5. Το Σωµατείο φέρει την πλήρη  αστική ευθύνη έναντι των αθλητών  της οµάδας, 
της προπονητικής  οµάδας και κάθε συνεργάτη  του, 
έναντι του   καθώς και έναντι κάθε τρίτου  για οποιαδήποτε ζηµία, υλική (θετική  ή αποθετική) 
ή ηθική, σε πρόσωπα  ή πράγµατα, προκληθεί κατά το  χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων, 
από οποιονδήποτε λόγο και  αιτία. Ο ∆ήµος Ελευσίνας δεν  φέρει καµία σχετική ευθύνη. 
Εφόσον  δεν υφίσταται ασφάλιση της  αστικής ευθύνης εκ µέρους  του Σωµατείου, 
ο ∆ήµος έχει  δικαίωµα κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης του παρόντος να  απαιτήσει από το Σωµ
ατείο  την άµεση σύναψη σύµβασης  ασφάλισης της αστικής ευθύνης  µε δαπάνη του Σωµατ
είου. Η  σύµβαση κοινοποιείται στο ∆ήµο  εντός 5 ηµερών από τη σύναψή  της, 
καλύπτει όλη τη συµβατική  διάρκεια και κάθε είδους ευθύνη  από οποιαδήποτε αιτία. 
Η µη  σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης  από το Σωµατείο ή η σύναψη  σύµβασης που δε
ν ικανοποιεί  τις απαιτήσεις του ∆ήµου Ελευσίνας  αποτελεί σπουδαίο λόγο που  δικαιολογεί 
την καταγγελία της  σύµβασης από το ∆ήµο κατά  τα προβλεπόµενα στη συνέχεια.  

Το Σωµατείο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει χωρίς καµία καθυστέρηση το ∆ήµο 
Ελευσίνας για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή χρήση των 
εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζηµιών κατά οποιουδήποτε, ακόµη και αν το 
∆ήµο Ελευσίνας κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη.  

  

6.  Το Σωµατείο ευθύνεται για  κάθε φθορά, βλάβη και ζηµία  στις εγκαταστάσεις (δάπεδο, 
κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), 
ή και σε άλλους χώρους του (αναγράφεται ο χώρος που παραχωρείται  για χρήση) 
που προκλήθηκαν από  το ίδιο, αθλητές του, 
υπαλλήλους  του ή θεατές σε όλη την  διάρκεια της προπαρασκευής και  της τέλεσης των πρ
οπονήσεων, των αγώνων και κάθε άλλης  εκδήλωσης. 

Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας θα αποτιµάται η αξία της 
αµέσως από το ∆ήµο Ελευσίνας δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του παρουσία 
του Σωµατείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του, 
και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο φθορών, όπου θα περιγράφεται η ζηµία καθώς και 
το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση που το Σωµατείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, 
αυτό συντάσσεται µονοµερώς από το ∆ήµο Ελευσίνας και κοινοποιείται στο Σωµατείο – που 
δεν µπορεί να το αµφισβητήσει -. 

7. Απαγορεύεται στο Σωµατείο η  ανάρτηση, 
τοιχοκόλληση στις χρησιµοποιούµενες  εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε  χώρο του 
(αναγράφεται ο χώρος  που παραχωρείται για χρήση). 

8. Το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο  να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα  την ισχύουσα εργατική, 
ασφαλιστική, 
φορολογική και αθλητική νοµοθεσία  και φέρει την πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη έναντι τω
ν  αθλητών της οµάδας, των προπονητών  της οµάδας, κάθε συνεργάτη του  και κάθε τρίτου, 
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καθώς και  έναντι του νόµου και των  εντεταλµένων δηµόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, 
ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).  

9.  To Ν.Π.∆.∆. 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. δεν συνδέεται  µε οποιαδήποτε σχέση µε το  Σωµατείο µε το προσωπικό που  
χρησιµοποιεί και µε τους εκπαιδευόµενους/ προπονούµενους, 
έναντι των οποίων  αποκλειστικά υπόχρεο για οτιδήποτε (µισθοδοσία, 
καταβολή ασφαλιστικών  εισφορών, τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) 
είναι πάντα  το Σωµατείο. Σε περίπτωση που  το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 
υποχρεωθεί  να καταβάλει οτιδήποτε σε  οποιονδήποτε εξαιτίας ή µε  αφορµή τη χρήση των 
εγκαταστάσεων  από το Σωµατείο έχει δικαίωµα  να αναχθεί κατά του Σωµατείου, 
αναζητώντας οτιδήποτε υποχρεώθηκαν  να καταβάλει. 

10.Το  Σωµατείο διασφαλίζει ότι χρησιµοποιεί  νόµιµα αδειοδοτηµένο και νόµιµα  απασχολού
µενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο  και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, 
τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας  σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, 
χρησιµοποιεί και έχει άµεσα  διαθέσιµο καθ’ όλη της διάρκεια  χρήσης των εγκαταστάσεων α
σφαλή  και κατάλληλο εξοπλισµό εκπαίδευσης/προπόνησης, 
εφόσον τέτοιος εξοπλισµός απαιτείται  και τηρεί εν γένει όλους  τους κανόνες που ο νόµος  κ
αι η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί  για τη χρήση των εγκαταστάσεων  σύµφωνα µε το παρόν 

11.Το  Σωµατείο δεν επιτρέπεται να  εισπράττει από τους αθλητές / 
εκπαιδευόµενους του οποιοδήποτε  ποσό στο όνοµα και για λογαριασµό  του ∆ήµου Ελευσί
νας και για  την χρήση ή µε την αιτιολογία  της χρήσης των συγκεκριµένων  εγκαταστάσεων  
οι οποίες παρέχονται  στο Σωµατείο. Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 
επιφυλάσσεται για την ανάρτηση  σχετικής ανακοίνωσης –
 ενηµέρωσης  στους χώρους των εγκαταστάσεων  του, 
εφόσον κρίνει ότι κάτι  τέτοιο απαιτείται.  

12. Το 
Ν.Π.∆.∆.Π.Α.Κ.Π.Π.Α  βαρύνεται µε  τη δαπάνη του καταναλισκόµενου  νερού και ηλεκτρικού
 ρεύµατος, καθώς και µε τις δαπάνες  καθαριότητας και φύλαξης. Το Ν.Π.∆.∆ 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α υποχρεούται να λειτουργήσει  τη θέρµανση ή την ψύξη σε  περίπτωση που οι 
συνθήκες  το επιβάλουν. 
Το Σωµατείο δεν  είναι υπόχρεο σε καταβολή  καµίας εν γένει λειτουργικής  δαπάνης.  

13. Σε περίπτωση αδυναµίας για τη καθαριότητα λόγο έλλειψης προσωπικού από το 
Ν.Π.∆.∆ υποχρεούνται οι οµάδες που έχουν έδρα στους αθλητικούς χώρους να την 
αναλάβουν µέχρι τη πρόσληψη του προσωπικού. 

14.Απαγορεύεται  στο Σωµατείο η παραχώρηση  της χρήσης των εγκαταστάσεων, 
των οποίων δικαιούται να κάνει  χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε οποιονδήποτε τρίτο, 
φυσικό  ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς  αντάλλαγµα και για οποιονδήποτε  σκοπό.  

15.Καθένα  από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται  να καταγγείλει αναιτιολόγητα, 
εγγράφως  µόνο, την παρούσα σύµβαση τηρώντας  προθεσµία 10 ηµερών. 
Στην περίπτωση  αυτή η σύµβαση λύεται µε  την πάροδο των 10 
ηµερών αζηµίως  εκατέρωθεν.   

16.Εκ  του παρόντος συµφωνητικού κανένας  περιορισµός δεν υφίσταται στο  δικαίωµα του 
Ν.Π.∆.∆.   προς παραχώρηση, µε ή χωρίς  αντάλλαγµα, των ίδιων 
(σε άλλες  ώρες εκτός του προγράµµατος) ή άλλων εγκαταστάσεων του 
(αναγράφεται  ο χώρος που παραχωρείται για  χρήση) 
και οποιονδήποτε άλλων  εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, 
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φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
για  οποιαδήποτε χρήση και µε όποιους  όρους κρίνει ως αναγκαίους  και σκόπιµους. 

17.Το Ν.Π.∆.∆. 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α δικαιούται να  επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε  άλλης θετικής ή αποθετικής  ζ
ηµίας, εφόσον αποδείξει ότι  υπέστη τέτοια.  

18.Όλοι  οι όροι του παρόντος συµφωνητικού  είναι ουσιώδεις. 
Παράβαση οποιουδήποτε  όρου του παρόντος από το  Σωµατείο έχει ως αποτέλεσµα  τη λύ
ση της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή το Σωµατείο  και κάθε αθλητής του ή οµάδα  και κάθε τρίτος εν γένει  
που έλκει δικαιώµατα χρήσης  των εγκαταστάσεων από το Σωµατείο  αποµακρύνονται άµεσ
α και άνευ  ετέρου από τις εγκαταστάσεις  του 
(αναγράφεται ο χώρος που  παραχωρείται για χρήση), 
οι οποίες  αποδίδονται άµεσα στο  Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 

19.Σε  περίπτωση διακοπής λειτουργίας  των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή  οριστικής, 
µε απόφαση του ∆ήµου  Ελευσίνας , του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α ή άλλης αρµόδιας  αρχής, 
εξαιτίας της µη ύπαρξης  της απαιτούµενης αδειοδότησης  και σε οποιαδήποτε αιτία και  αν α
υτό οφείλεται, ή εξαιτίας  άλλου λόγου, 
ρητά συµφωνείται  ότι θα παύει το δικαίωµα  χρήσης των εγκαταστάσεων από  «το Σωµατείο
», έως τη νόµιµη  επαναλειτουργία, 
χωρίς εκ του  λόγου αυτού να δηµιουργείται  κανένα δικαίωµα «του Σωµατείου», 
σε αποζηµίωση ή σε οποιαδήποτε  άλλη παροχή ή διευκόλυνση  από το . Ν.Π.∆.∆. 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α ούτε  να παρατείνεται η διάρκεια  της παρούσας σύµβασης   

20.Η  παρούσα συµφωνία καταργεί κάθε  προηγούµενη, προφορική ή γραπτή, 
συµφωνία και αποτελεί το µοναδικό  συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των  συµβαλλοµένων µερών.  

21.Καµία  προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή  αυτής της συµφωνίας δεν θα  είναι ισχυρή, 
παρά µόνο εφόσον  είναι έγγραφη και υπογεγραµµένη  και από τα δύο συµβαλλόµενα  µέρη. 
Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση  από τα συµβαλλόµενα µέρη οποιωνδήποτε  από τα δικαιώµατά
 τους, που  απορρέουν από το νόµο ή  από το παρόν, εφ’ άπαξ ή  κατ’ επανάληψη, 
δεν θα θεωρείται  ως παραίτησή τους από τα  δικαιώµατα αυτά, 
τα οποία θα  µπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε  κατά την απόλυτη διακριτική  τους ευχέρε
ια. Εποµένως, και οποιαδήποτε  ανοχή του. Ν.Π.∆.∆. 
Π.Α.Κ.Π.Π.Α   σε συµβατική παράβαση εκ µέρους  του Σωµατείου δεν συνεπάγεται  τροποπ
οίηση οποιουδήποτε όρου  του παρόντος ούτε µπορεί να  γίνει επίκληση αυτής από το  Σωµ
ατείο µε σκοπό τη συνέχιση  της συµβατικής του παράβασης  ή για την απόκρουση των  επα
χθών σε βάρος του συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, 
λύση  της σύµβασης σε επόµενη παράβαση  κ.λ.π.). 

22.Τυχόν  ακυρότητα όρου του παρόντος  δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης  της σύµβασης, 
 η οποία θα  εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως  προς τους λοιπούς όρους της.  

23.Όλες  οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις  γίνονται στις δηλούµενες διευθύνσεις  της έδρας τ
ων συµβαλλοµένων, 
όσο ο ένας συµβαλλόµενος δεν  κοινοποιεί στον άλλο εγγράφως  τυχόν αλλαγή της διεύθυν
σης  της έδρας του. 
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24.Αρµόδια  αρχή για την επίλυση κάθε  διαφοράς που τυχόν θα προκύψει  µεταξύ των συµ
βαλλοµένων από  την εκτέλεση ή µε αφορµή  το παρόν είναι αποκλειστικά  το ∆ηµοτικό Συµ
βούλιο . 

  

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και, αφού έγινε πλήρως αποδεκτό από 
τους συµβαλλόµενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί. 

  

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 



 
 

  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α 87/16 

 Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

 

Ο Πρόεδρος             Τα µέλη 

Μαρία Βασιλείου                                                          

                                                                                    Καµπάνης Γαβριήλ  

                                                                                    Αρναουτάκη Βιργινία 

                                                                                    Τζαρτζούλης Θεόδωρος  

                                                                                    ∆ιολέτης Αθανάσιος  

                                                                                    Καλογριδάκης Εµµανουήλ 

                                                                                    Καρέλλου Μαρία                                                                                     

                                                                                    Κων/να Μαρούγκα 

                                                                                   Οικονόµου Παύλος 

 

 


