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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
17ης Φεβρουαρίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 10

Περίληψη
΄΄
Κανονισμός
λειτουργίας
αθλητικών
εγκαταστάσεων με τον οποίο καθορίζεται το
γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας
όλων
των
εγκαταστάσεων/υποδομών
άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου
Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8138//10-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Ξυνίδης Αθανάσιος
7. Φανουράκης Μανώλης
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Γκαϊτατζη Ξανθή, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Τερζόγλου μελέτης, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθ.πρωτ. 7979/10-2-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού,
Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης κου Εμ.Φανουράκη, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Έχοντας υπόψη:
α) Tις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) Tις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1, τομέα στ. του Ν. 3463/2007 «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας».
γ) Tις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ) την αρ. 17112/23.06.2000 Απόφ.Υπ.Πολιτισμού περί Κανονισμού Λειτουργίας των
Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (ΦΕΚ 847/11.07.2000 τεύχος Β')
ε) την Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Πολιτισμού
΄΄Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας΄΄(ΦΕΚ 1362/τ.Β΄/18-10-2001)
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Παρακαλώ να εισηγηθείτε στα μέλη της Επιτροπής τη λήψη απόφασης για τη σύνταξη
σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων (επισυν.) με τον οποίο θα
καθορίζεται το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Ξάνθης΄΄
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχέδιο κανονισμού αναπτύσσοντας
τα άρθρα, τα οποία θεματικά έχουν ως εξής:
• ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο – Σκοπός παρόντος Κανονισμού
• ΑΡΘΡΟ 2. Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
• ΑΡΘΡΟ 3. Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
• ΑΡΘΡΟ 4. Χρήση χώρων άθλησης
• ΑΡΘΡΟ 5. Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων (κλειστών γυμναστηρίων –
γηπέδων ποδοσφαίρου)
• ΑΡΘΡΟ 6. Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών – Αθλητικών Σωματείων –
Φορέων και αθλούμενων
• ΑΡΘΡΟ 7. Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές
• ΑΡΘΡΟ 8. Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών Σωματείων
• ΑΡΘΡΟ 9. Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
• ΑΡΘΡΟ 10. Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια
• ΑΡΘΡΟ 11. Διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου
• ΑΡΘΡΟ 12. Διεξαγωγή αγώνων σε Στάδιο
• ΑΡΘΡΟ 13. Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο
• ΑΡΘΡΟ 14. Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις
• ΑΡΘΡΟ 15. Χρήση υπαίθριων γηπέδων Αντισφαίρισης
• ΑΡΘΡΟ 16. Διάφορες γενικές διατάξεις
• ΑΡΘΡΟ 17. Άδειες λειτουργίας
• ΑΡΘΡΟ 18. Τελικές διατάξεις
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη απόφασης για την έγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης, όπως αυτός υποβλήθηκε με την
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στην Επιτροπή μας, ως εξής :

•
•
•
•

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο – Σκοπός παρόντος Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 2. Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 3. Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 4. Χρήση χώρων άθλησης
ΑΡΘΡΟ 5. Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων (κλειστών γυμναστηρίων –
γηπέδων ποδοσφαίρου)
ΑΡΘΡΟ 6. Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών – Αθλητικών Σωματείων –
Φορέων και αθλούμενων
ΑΡΘΡΟ 7. Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές
ΑΡΘΡΟ 8. Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών Σωματείων
ΑΡΘΡΟ 9. Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
ΑΡΘΡΟ 10. Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια

•
•
•
•

ΑΡΘΡΟ 11. Διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου
ΑΡΘΡΟ 12. Διεξαγωγή αγώνων σε Στάδιο
ΑΡΘΡΟ 13. Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο
ΑΡΘΡΟ 14. Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις

•
•
•
•
•
•
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• ΑΡΘΡΟ 15. Χρήση υπαίθριων γηπέδων Αντισφαίρισης
• ΑΡΘΡΟ 16. Διάφορες γενικές διατάξεις
• ΑΡΘΡΟ 17. Άδειες λειτουργίας
• ΑΡΘΡΟ 18. Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Ξάνθης Μέσω της
εφαρμογής επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου με σκοπό:
· Την υποστήριξη και προαγωγή του ομαδικού – λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών
· Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων
του Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού.
· Την υποστήριξη των σωματειακού αθλητισμού
· Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,
συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού
επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων
ΑΜΕΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες
οργανικές μονάδες (Διεύθυνση/Τμήματα/Γραφεία) σύμφωνα με τον εκάστοτε Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Ο
Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς
υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
Για την Οργάνωση και Διαχείριση του Δημοτικού Κλειστού κολυμβητηρίου συγκροτείται πενταμελής
Επιτροπή μετά από απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν τρία μέλη (3) που κρίνεται ότι έχουν σχέση με το αντικείμενο και τα
οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ένας (1) υπάλληλος του Δήμου ως επόπτης
ασφαλείας (ναυαγοσώστης) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των αθλουμένων καθ όλη την
διάρκεια χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και εκ της θέσεώς του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος (1) .
Η Επιτροπή έχει την γενική επιστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του
κολυμβητηρίου, είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του, την εφαρμογή των διατάξεων του
Κανονισμού Λειτουργίας και των εκάστοτε Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία της
Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι κλειστοί δημοτικοί χώροι άθλησης, λειτουργούν σε βάρδιες μεταξύ 07:00 – 22:00 όλες τις ημέρες
της εβδομάδας και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας και
φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων και καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό
πρόγραμμα, τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των
Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων. Εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες, ο
χρόνος μπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και μια ώρα.
Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, λειτουργούν από 07:00 -22:00 και εφόσον
προπονούνται αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται – κατά
περίπτωση – έως και μια ώρα.
Τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. Επίσης οι δημοτικοί χώροι άθλησης
μπορούν να λειτουργούν και για την υλοποίηση περιστασιακών εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.λ.π. (μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες
διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων και των κατά περίπτωση
εκδηλώσεων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
Κάθε δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο),
ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστών
και υπαίθριων) του Δήμου Ξάνθης, απευθύνεται εγγράφως προς την αρμόδια Οργανική Μονάδα, η
οποία και απαντά σε κάθε αίτημα μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Αντιδημάρχου.
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Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ – ΑΓΩΝΩΝ
1.Τα Αθλητικά Σωματεία/Σύλλογοι που χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις
και συμμετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν
αίτημα χρήσης εγγράφως στην αρμόδια Οργανική Μονάδα στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, και
αφού προσκομίσουν επικυρωμένο καταστατικό.
2. Οι Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή
κατηγορία πρωταθλήματα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εγγράφως προς την αρμόδια Οργανική
Μονάδα.
3. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας οργανικής μονάδας εξετάζει τα αιτήματα και καταρτίζει το
πρόγραμμα (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα, μπάσκετ, βόλεϊ,
ποδόσφαιρο, χάντμπολ κ.λ.π.) αφού προηγουμένως οι Σύλλογοι δηλώσουν τα αγωνιστικά τους
τμήματα. Στη συνέχεια ενημερώνει εγγράφως το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Ο Δήμαρχος
ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος εγκρίνει το πρόγραμμα το οποίο αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο
Σωματείο και αναρτάται παράλληλα στον αντίστοιχο αθλητικό χώρο.
4. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση
σωματείου, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων
δύναται να λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς την
αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης και μετά από σχετική
απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
6. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με την αρμόδια Οργανική Μονάδα
φροντίζει να υπάρχoυν πέραν από ώρες προπονήσεων Σωματείων – και ώρες για προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού, ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες και για μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκουν
σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο.
7. Αθλητικό σωματείο ή Σύλλογος που κατά επανάληψη χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις με μη
ικανοποιητικό αριθμό αθλουμένων (αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού των αθλητών που
δηλώνονται στους επίσημους αγώνες) χάνει την προπονητική του ώρα. Η συγκεκριμένη ώρα
προπόνησης μπορεί να αποδοθεί σε άλλο με την προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό
διαδικασία.
8. Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να εκμισθώνονται για χρονικό διάστημα από 1 έως 90 ημέρες με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε φορείς ή ιδιώτες για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών και
επιστημονικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, συνεδριακών κ.λ.π) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006.
9. Αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή αθλητικό σωματείο
που έχουν μισθώσει χώρους
οποιασδήποτε δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το
αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων της αθλητικής
εγκατάστασης στη διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων τους που μεταδίδονται τηλεοπτικά ή μη,
εφόσον θεωρούνται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, γηπεδούχα. Για τους όρους της
σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2725/99.
10.Απαγορεύεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από ιδιώτες (για παροχή ιδιωτικού έργου με
αμοιβή σε αθλούμενους), χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής
αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.
11.Το δικαίωμα χρήσης των κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα παρακάτω:
• Μαζικός Αθλητισμός
(Δημοτικά προγράμματα εκμάθησης, εκγύμνασης κ.λ.π., όλων των αθλημάτων):
Δωρεάν ή έναντι αντιτίμου παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αγορά
οργάνων / μήνα
• Σχολικός Αθλητισμός:
Δωρεάν
• Σωματειακός Αθλητισμός: Volley-Basket, handball
α) δωρεάν όταν οι αθλητές-μέλη δεν καταβάλουν συνδρομή (στους Συλλόγους) για να προπονηθούν
ή
να
συμμετέχουν
σε
αγώνες
επίσημους
και
φιλικούς.
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β) Έναντι δικαιώματος χρήσης για κάθε ώρα προπονητικής χρήσης, ΜΟΝΟ σε περίπτωση που
αθλητές - μέλη καταβάλουν κάθε μήνα συνδρομή στο Σωματείο.
• Σωματειακός Αθλητισμός : Κολύμβηση
α) δωρεάν όταν οι αθλητές-μέλη δεν καταβάλουν συνδρομή (στους Συλλόγους) για να προπονηθούν
ή
να
συμμετέχουν
σε
αγώνες
επίσημους
και
φιλικούς.
β) Έναντι δικαιώματος χρήσης για κάθε διαδρομή /ώρα προπονητικής χρήσης/ μήνα, ΜΟΝΟ σε
περίπτωση που αθλητές - μέλη καταβάλουν μηνιαία συνδρομή στο Σωματείο.
γ)Μικρή πισίνα: Έναντι δικαιώματος χρήσης/ώρα/μήνα
• Διάφορα Προγράμματα πλην εκμαθήσεων, από φορείς ,συλλόγους
κ.λ.π.(π.χ.κατάδυση με φιάλες οξυγόνου κ.ά)
Έναντι δικαιώματος χρήσης/άτομο/ώρα
• Ημερήσια χρήση κολυμβητικής δεξαμενής:
Έναντι
δικαιώματος
χρήσης/το
άτομο/μέρα
Προετοιμασία για σώματα ασφαλείας, ακαδημίες κλπ :
Έναντι δικαιώματος χρήσης/το άτομο/μέρα
• Προετοιμασίες ομάδων (εκτός ομάδων του Δήμου μας):
Έναντι
δικαιώματος
χρήσης/το
άτομο/μέρα
Αγώνες Ομάδων ( πλην επίσημων εθνικών κατηγοριών) :
Έναντι δικαιώματος χρήσης/το άτομο/μέρα.
• Προετοιμασίες ομάδων (εκτός ομάδων του Δήμου μας):
Έναντι δικαιώματος χρήσης/το άτομο/μέρα
Σε όλα τα προγράμματα του Κολυμβητηρίου είναι απαραίτητη η συμμετοχή γυμναστών ειδικότητας
κολύμβησης ή προσωπικού με γνώσεις ναυαγοσωστικής.
• Σωματεία- Σύλλογοι που καλλιεργούν άλλα αθλήματα εκτός Volley-Basket, handball π.χ.
ρυθμική, τζούντο, πάλη, taekwondo , πολεμικές τέχνες κ.λ.π.,
εφόσον στους κλειστούς δημοτικούς αθλητικούς χώρους προβλέπονται αντίστοιχες αίθουσες χρήσης
τους και
α)έχουν αγωνιστικά τμήματα εθνικών κατηγοριών που τα μέλη τους δεν καταβάλλουν συνδρομή:
δωρεάν
β)εφόσον διαθέτουν και Ακαδημίες εκμάθησης του συγκεκριμένου αθλήματος και οι αθλητές - μέλη
καταβάλουν κάθε μήνα συνδρομή στο Σωματείο : έναντι δικαιώματος για κάθε ώρα προπονητικής
χρήσης
• Αθλητικών Εκδηλώσεων -συναντήσεων:
α) έναντι αντιτίμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε περίπτωση μη ύπαρξης εσόδων εκ
μέρους του διοργανωτή (κατανάλωση ρεύματος, νερού, θέρμανσης, υπερωρίες κ.λ.π).
β) έναντι ποσού εκμίσθωσης ή ποσοστού επί των εσόδων, σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίου ή
οποιασδήποτε μορφής είσπραξης χρημάτων εκ μέρους του διοργανωτή.
• Λοιπών Εκδηλώσεων:
α) έναντι αντιτίμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε περίπτωση μη ύπαρξης εσόδων εκ
μέρους του διοργανωτή (κατανάλωση ρεύματος, νερού, θέρμανσης, υπερωρίες κ.λ.π).
β) έναντι ποσού εκμίσθωσης ή ποσοστού επί των εσόδων, σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίου ή
οποιασδήποτε μορφής είσπραξης χρημάτων εκ μέρους του διοργανωτή
• Ιδιώτες γυμναστές (για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή):
Έναντι αντιτίμου για κάθε ώρα προπονητικής χρήσης
12.Τα γήπεδα ποδοσφαίρου (πλην του Δημοτικού Σταδίου) και οι εγκαταστάσεις
τους (αποδυτήρια, κερκίδες κλπ) μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παραχωρούνται
δωρεάν για χρήση, σε αθλητικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους (μέχρι 2 σε κάθε γήπεδο) που έχουν
λάβει την αθλητική αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α. και συμμετέχουν ενεργά και αδιάλειπτα σε Τοπικά, ή
Περιφερειακά ή Πανελλήνια πρωταθλήματα, και προάγουν τα τοπικά αθλητικά συμφέροντα. Με την
ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι
όροι παραχώρησης και υποχρεώσεων (συντήρηση αποδυτηρίων, γηπέδου, φροντίδα χλοοτάπητα,
κατανάλωση ρεύματος, νερού, φύλαξη κλπ, ώρες προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού ή κοινού
κ.λ.π), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση του γηπέδου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου και των εγκαταστάσεων από
τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους).
13.Η αίθουσα ΑΡΙΩΝ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου μπορεί να
διατίθεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλόγους, φορείς ή φυσικά πρόσωπα μόνο για
εργαστήρια θεάτρου, χορού (πρόβες, εκμάθηση), σεμινάρια, με δικαίωμα χρήσης ωρών το οποίο
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καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την ίδια
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης και οι ειδικότεροι όροι
παραχώρησης (καθαριότητα, κατανάλωση θέρμανσης, δαπάνη νερού) .
14 α) Οι κολυμβητικές διαδρομές δεν παραχωρούνται σε κανένα Σύλλογο ή Σωματείο εάν δε διαθέτει
επικυρωμένο καταστατικό.
β)Η διάρκεια προπονητικής ώρας στο Κολυμβητήριο ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Το
υπόλοιπο τέταρτο δίδεται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος μπάνιο –αποχώρηση).
γ)Κατά την τελευταία ώρα παραχώρησης χρήσης, ως ώρα αποχώρησης από την κολυμβητική
δεξαμενή ορίζονται 15 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου και ώρα αποχώρησης από τις εγκαταστάσεις
ακριβώς η εκάστοτε ισχύουσα ώρα λήξης του ωραρίου.
δ)Η παραχώρηση χρήσης στους κολυμβητικούς συλλόγους, δίνεται αποκλειστικά και μόνο για
αθλητικές προπονήσεις ή εκμαθήσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη κολυμβητική δραστηριότητα
(καταδύσεις, υδρογυμναστική, άπνοια, κ.λ.π).
ε)Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης κολυμβητικών διαδρομών από σύλλογο, φορέα, σωματείο,
σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους).
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου, στάδιο, κολυμβητήριο
κ.λ.π. πρέπει:
1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο ομάδας.
2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα ή απαραίτητα μέσα για την
προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα παπούτσια, μπάλες κ.λ.π.
3. Η συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων πρέπει να είναι κόσμια.
4.Οι χρήστες της αιθούσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που
καταρτίζεται από Δήμο Ξάνθης.
Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες να αποφεύγουν τις δυνατές
φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.
5. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές τους και παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους
από τους αθλητικούς χώρους. Είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη
διάρκεια της προπόνησης ή παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους.
6. Αθλητής/ές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των χώρων και ιδιαίτερα οργάνων, χωρίς την
επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των
αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
7. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε σύλλογο
που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο σύλλογος.
8. Τα Αθλητικά Σωματεία σε περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου χρήσης χώρων είναι υπεύθυνα για
την καθαριότητα αυτών και πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της αρμόδιας οργανικής
μονάδας και του παρόντα Κανονισμού.
9. Tα αθλητικά Σωματεία / Σύλλογοι κατά τη διάρκεια των αγώνων τους (φιλικών-επισήμων)
υποχρεούνται να έχουν γιατρό εντός χώρου.
10. Ο Δήμος Ξάνθης και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας
προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας, από τον χώρο της δημοτικής αθλητικής
εγκατάστασης.
11.Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε
αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό
αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους
κάδους απορριμμάτων. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους αθλητικούς
χώρους που χρησιμοποίησαν.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
1.Σε κάθε περίπτωση χρήσης του χώρου άθλησης όπως και της χρήσης οργάνων από αθλητές
πρέπει να είναι η πρέπουσα, ώστε να μην προκληθούν φθορές στα όργανα, αποδυτήρια και γενικά
στις εγκαταστάσεις.
2. Οι εσκεμμένες ή μη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από
αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται. Η τιμωρία αφορά την αποκατάσταση
των φθορών, καθώς και την προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα

7

από τις εγκαταστάσεις, με απόφαση του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου. Η υποτροπή θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται με επιβολή προστίμου το
οποίο μπορεί να ανέρχεται σε ποσό διπλάσιο των φθορών ή ζημιών που
διαπιστώθηκαν. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή τιμωρίας είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Προϊστάμενου της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας
Αθλητισμού .Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις
απόψεις/ενστάσεις του
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 χρήση των οργάνων,
αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων.
4. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στη διοργανώτρια αρχή του
αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση
αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κάθε Αθλητικό Σωματείο/Σύλλογος κ.λ.π. που προπονείται στο χώρο άθλησης έχει:
1. Το δικαίωμα χρήσης των αποδυτηρίων.
2. Το δικαίωμα
χρήσης όλων των οργάνων π.χ. μπασκετών, φιλέ, εστιών κ.λ.π. για να
πραγματοποιήσει το πρόγραμμα προπόνησής του καθώς και επιστροφής αυτών στη θέση τους.
3. Το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης 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. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των
αθλητών του Συλλόγου.
4.Κανένα Σωματείο, Σύλλογος, Φορέας ή ιδιωτικό σχολείο κ.λ.π. δεν μπορεί να κάνει χρήση
παραχωρητηρίου πέραν της μίας Αθλητικής Δημοτικής Εγκατάστασης
5. Η ώρα προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης ή παραχώρησης, ή
εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, δεν αναπληρώνεται.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού
πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Άδεια Αγώνα, που εκδίδεται από την
Περιφερειακή Ενότητα για το ενδιαφερόμενο σωματείο.
Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το Γηπεδούχο Σωματείο.
2. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στην αρμόδια Οργανική Μονάδα.
Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια.
3. Aπαγορεύεται επίσης η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και
γενικά η χρήση των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης χωρίς την παρουσία προσωπικού του
ΔΗΜΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
1.Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών
του κάθε αθλήματος.
2.Ο Δήμος φροντίζει να υπάρχουν στο Γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα.
3.Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα,
από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου.
4.Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν
έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.
5.Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λ.π. η είσοδος επιτρέπεται μετά την
άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας.
6.Σε όποιες περιπτώσεις (τάιμ-αουτ κ.λ.π) χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το
γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Δήμου, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από την γηπεδούχο
ομάδα.
7.Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον
αγώνα τον αρμόδιο ιατρό – νοσοκόμο, εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, φάρμακα και αυτοκίνητο
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μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Η κλειστή αθλητική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει αυτόματο
εξωτερικό απινιδωτή και εξοπλισμό πρώτων βοηθειών κατά τις ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1.Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής όπως στο
άρθρο 10.
2. Τα αποδυτήρια παραδίδονται σε χρήση από τον υπεύθυνο του τοπικού σωματείου στον υπεύθυνο
του φιλοξενούμενου σωματείου 90΄πριν από τον αγώνα. Αν ακολουθεί αγώνας μετά την ανάπαυλα
(ημίχρονο) υποχρεούνται οι ομάδες να έχουν τα αποδυτήρια ελεύθερα. Το ίδιο ισχύει γι΄ αυτούς που
θα αγωνιστούν μετά τη λήξη του προηγηθέντα αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ
1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισχύουν οι όροι διεξαγωγής αγώνων όπως στα κλειστά Γυμναστήρια( με εξαίρεση αυτούς που
αφορούν κολυμβητήρια ). Τα αποδυτήρια παραχωρούνται μια ώρα νωρίτερα. Υποχρέωση των
υπαλλήλων του Δήμου είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ,
διχτύων τερμάτων, φορείου, κουβάδων με νερό, κ.α. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η
παρουσία υπαλλήλου του Δήμου, διαφορετικά απαγορεύεται η διεξαγωγή του.
2. ΣΤΙΒΟΣ
Απαιτείται άδεια του αγώνα.
Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τον αρμόδιο υπάλληλο με
κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των
αγώνων και επιστρέφονται στον ίδιο από τον αρμόδιο υπεύθυνο.
Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κ.λ.π. είναι
αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου.
Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος ο
Σύλλογος.
Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η αρχική
διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του Δήμου.
Ο Δήμος διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του Δήμου.
Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη του Δήμου και γίνονται
παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζεται.
ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
1.Για τη διεξαγωγή αγώνων στο κολυμβητήριο ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι προϋποθέσεις της
διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυμναστήριο. Επίσης, απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην
κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη
απολύμανσης (ντους κ.λ.π.)
2.Η είσοδος στην κολυμβητική δεξαμενή θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν σαγιονάρες και
μπουρνούζι ενώ επιβάλλεται η χρήση σκούφου κολύμβησης από όλους τους χρήστες και ολόσωμου
μαγιό για τις γυναίκες.
Απαγορεύεται η χρήση στην κολυμβητική δεξαμενή αντηλιακών ή άλλων δερματικών επαλείψεων.
Απαγορεύεται η ούρηση, η βλένη και το φτύσιμο μέσα στο νερό.
Απαγορεύεται η κολύμβηση σε όσους πάσχουν από δερματοπάθειες ή παρουσιάζουν ανοιχτά
δερματικά τραύματα, που μπορούν να μολύνουν το νερό.
Η ρίψη αντικειμένων, που προκαλούν ρύπανση στο νερό, απαγορεύεται αυστηρά.
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η χρήση αναψυκτικών και
άλλων ποτών.
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η είσοδος ζώων.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής σε άτομα που δεν
εισέρχονται για εκγύμναση, εκτός από τους προπονητές και το προσωπικό του
γυμναστηρίου.
Δεν επιτρέπεται η στήριξη στις διαδρομές της πισίνας.
Απαγορεύονται οι καταδύσεις οποιασδήποτε μορφής στην δεξαμενή του
κολυμβητηρίου εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τους αρμόδιους γυμναστές.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση πτερυγίων κολύμβησης εκτός από τις περιπτώσεις
που υποδεικνύονται από τους αρμόδιους γυμναστές.
Οι χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλουν σεβασμό στο προσωπικό και θα
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πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του οι οποίες είναι σχετικές με την ομαλή λειτουργία της.
Στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής δεν επιτρέπονται οι απρεπείς φράσεις και η
ανάρμοστη συμπεριφορά.
Όταν ο κανονισμός παραβιάζεται εσκεμμένα η κατά εξακολούθηση θα επιβάλλονται ποινές στους
παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού για την προστασία των αθλητικών
εγκαταστάσεων από φθορές.
Οι κολυμβητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τόσο την δικής τους όσο και
των συναθλητών τους.
3.Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη
ΥΓΙΕΙΝΗΣ π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν οι
όροι που θέτει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος
υπάλληλος (Συντηρητής πισίνας) ή ανάδοχος εταιρεία εισηγείται και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της
πισίνας. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας.
4.Απαγορεύεται η χρήση των δεξαμενών του κολυμβητηρίου χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη ή
αρμοδίων γυμναστών.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και
φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.
2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γίνεται από
τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό του διοργανωτή καθ΄ υπόδειξης του ηλεκτρολόγου του
Δήμου.
3. Η καθαριότητα και φύλαξη του χώρου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποτελούν υποχρεώσεις
του διοργανωτή.
4.Η παρουσία υπευθύνου σε περίπτωση αργιών ή Σαββατοκύριακου(Άνοιγμα-κλείσιμο-φύλαξηκαθαριότητα) αποτελεί υποχρέωση του διοργανωτή
5. Η τοποθέτηση -αφαίρεση ταπί , μετακίνηση μπασκετών κ.λ.π.σε περίπτωση χρήσης κλειστών
αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί υποχρέωση του διοργανωτή.
7. Φθορές-ζημιές
που θα προκύψουν κατά τις ημερομηνίες διοργάνωσης της εκδήλωσης
αποκαθίστανται άμεσα από τον διοργανωτή
Άρθρο 15
ΧΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
1.Η διάθεση των δημοτικών υπαίθριων γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους
γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παραπάνω κανονισμού.
2. Tα αθλητικά Σωματεία / Σύλλογοι κατά τη διάρκεια των αγώνων τους (φιλικών-επισήμων)
υποχρεούνται να έχουν γιατρό εντός χώρου.
3.Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες
κ.λ.π.
4.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 προπόνησης ή παραμονής τους
στους χώρους άθλησης.
5.Για τη διεξαγωγή επίσημων αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του
άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ώρες λειτουργίας των υπαίθριων δημοτικών εγκαταστάσεων καθορίζονται κάθε χρόνο (με
ημερομηνία έναρξης από 1η Σεπτεμβρίου) με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
2. Σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς χώρου άθλησης η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή
ποτών (απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών) δεν επιτρέπεται στους προπονητικούς ή λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής. Αν λειτουργεί κυλικείο μόνο σε αυτό επιτρέπεται η
κατανάλωση τροφίμων και ποτών, υπεύθυνος δε για την καθαριότητα του χώρου είναι ο υπεύθυνος
διαχειριστής του κυλικείου.
3. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνοι κατά τη
διάρκεια προπονήσεων είναι οι υπεύθυνοι των σωματείων και κατά τη διάρκεια των αγώνων ο
γυμνασιάρχης ή κομισάριος με τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων.
4. Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελεί:
α. Διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση ή
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β. Χώρο έκφρασης μέσω αναρτήσεως ανακοινώσεων
Για να γίνει ανάρτηση στο χώρο οποιουδήποτε υλικού θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου.
5. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και
(ιδιο)σκευασμάτων απαγορεύεται εντός των προπονητικών χώρων και αποδυτηρίων.
6. Τα κυλικεία στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε
ισχύοντος νόμου και λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.
7.Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π., κλειδιά διαθέτει μόνο το προσωπικό του
Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου.
8.Υπάλληλοι του Δήμου 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.
9.Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου
άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, (χλοοτάπητα –
πισίνα – κλειστό Γυμναστήριο) τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.
10.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ,
ΑΠΟΘΗΚΩΝ –ΑΙΘΟΥΣΩΝ σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία μέσα στις κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και
παραδίδονται στον υπάλληλο.
11.Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται μόνιμα δημοτικοί χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων από
Συλλόγους, Σωματεία, κ.λ.π. υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να ελευθερώσουν μέσα σε ένα μήνα από
την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας τους χώρους που χρησιμοποιούν.
12. Οι χώροι της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου μπορούν να εκμισθώνονται με τις διατάξεις
του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Δήμος Ξάνθης υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ τις απαραίτητες Άδειες Λειτουργίας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:
Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών,
Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης και
δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου που αυτό θα εξουσιοδοτήσει.
2. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και τους θεατές, συνιστά
αποδοχή των όρων λειτουργία του παρόντος Κανονισμού.

………………...………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-2-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

