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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών χώρων και Εγκαταστάσεων (και εφεξής για συντομία 

«Κανονισμός») του Δήμου Μαραθώνος, βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, είναι 

επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις που καθιστούν 

ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη την εφαρμογή του. 

O αθλητισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι ατομικό και κοινωνικό. Η ενασχόληση με 

τον αθλητισμό δημιουργεί ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί, 

βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να παρέχει επαγγελματικές προοπτικές. 

Η κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών χώρων και Εγκαταστάσεων αποτελεί 

υποχρέωση ώστε να εφαρμόζονται οι αναγκαίοι όροι και κανόνες υλοποίησης αθλητικών 

δράσεων, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών με διαφάνεια και ισοτιμία. 

Η εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον και υποχρέωση όλων 

των εμπλεκομένων, ώστε η χρήση από τους αθλούμενους και τους αθλητικούς συλλόγους 

να γίνεται ακώλυτα και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ανάδειξη 

των ιδεών που προάγει. 

Ως προς τη λειτουργία των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου γενικά, έχουν 

ισχύ οι διατάξεις: 

1) Του Ν.4479/2017 

2) του «Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 

Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας», ΦΕΚ 1362/Β/18-10-2001  

Οτιδήποτε δεν καθορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται από τις εν λόγω Υ.Α., 

όπως κάθε φορά ισχύουν και από τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την οργάνωση, τη λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών 

χώρων και εγκαταστάσεων. 

Αντικειμενικοί σκοποί του Κανονισμού είναι μεταξύ των άλλων:   

 Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα στους 

νέους του Δήμου Μαραθώνος. 

 Η υποστήριξη της Άθλησης για Όλους τους πολίτες. 

 Ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων των φιλάθλων των τοπικών 

συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού. 

 Η ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με 

αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. 

 Η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού. 

 Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων 
 Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών 

διοργανώσεων, Τοπικού, Περιφερειακού, Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου. 
 Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους (Ελεύθερης 

και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού 
 Η ανάπτυξη σωματικής και ψυχικής υγείας, με την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών 

αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του 
αθλητισμού. 

 Ο καθορισμός του γενικού πλαισίου οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας όλων των 
αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης. 

 Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών  χώρων και εγκαταστάσεων του 
Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Όλες οι Δημοτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-22:00.  

2. Το Σάββατο και την Κυριακή καθώς και κατά τις αργίες οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται 

ανάλογα με το πρόγραμμα των προπονήσεων και τους αγώνες των αθλητικών 

σωματείων, των συλλόγων και τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.  

3. Εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος μπορεί 

να παρατείνεται κατά περίπτωση. 

4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να ισχύσουν ειδικά ωράρια λειτουργίας 

προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ειδικές συνθήκες αλλά πάντοτε κατόπιν εισήγησης του 

Γραφείου Αθλητισμού & Νέας Γενιάς προς το Δήμαρχο και σχετικής απόφασης του 
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τελευταίου. 

 ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μπορούν να κάνουν: 

• Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

• Αναγνωρισμένοι Αθλητικοί φορείς από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, (Ομοσπονδίες – 
Σωματεία – Σύλλογοι – Ιδιωτικές Σχολές Άθλησης) 

• Πανεπιστήμια – Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία – Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων. 

• Ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού – πολιτισμού 

 Μεμονωμένα άτομα - Φυσικά Πρόσωπα 

 Δημόσιοι φορείς ή ιδιώτες για διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 

επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού χαρακτήρα. 

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα Προγράμματα Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο.), οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του Δήμου Μαραθώνος.  

Ακολουθεί η κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη 
χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και τέλος προς κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο. 

Κάθε φορέας ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση των Δημοτικών Αθλητικών  Χώρων & 
Εγκαταστάσεων απευθύνεται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η απάντηση δίδεται το 
συντομότερο δυνατόν και πάντως, όχι αργότερα των 15 ημερολογιακών ημερών 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες συντήρησης, φθορών και βελτίωσης των υποδομών των 

δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων δύναται να καθορίζεται αντίτιμο χρήσης. Η συμβολική αυτή 

συμμετοχή ή το αντίτιμο χρήσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται ανάλογα με την 

εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται η χρήση του 

χώρου.   

Το αντίτιμο χρήσης ή η συμβολική συμμετοχή, καθορίζεται με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου και μπορεί να προβλέπει: 

• καταβολή συνδρομών για συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης, 

• καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
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• κάλυψη από τον χρήστη εξόδων για τις τυχόν λειτουργικές ανάγκες της παραχώρησης 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΓΓΡΑΦΗ- ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Η είσοδος στους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Δήμου Μαραθώνος 
προϋποθέτει την κατοχή «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου» του χρήστη, την οποία 
επιδεικνύει κάθε φορά στην Είσοδο στον υπεύθυνο του χώρου(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Η «Κάρτα 
Εισόδου Αθλουμένου»  εκδίδεται από την Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από αίτηση 
του χρήστη ή αίτηση του φορέα του οποίου είναι μέλος, εφ’ όσον πληροί τις 
προϋποθέσεις της νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού και αποδέχεται ρητά τους 
όρους χρήσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Είναι αυστηρά προσωπική, 
παραμένει η ίδια για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση των εγκαταστάσεων ο χρήστης, 
αναγράφει συγκεκριμένα τους αθλητικούς χώρους χρήσης ανάλογα με την κατηγορία 
χρήστη και ανανεώνεται κάθε αγωνιστική περίοδο. Η παρούσα διάταξη για την «Κάρτα 
Εισόδου Αθλουμένου» δεν ισχύει για τη χρήση των αθλητικών χώρων από σχολεία, οι 
μαθητές των οποίων εισέρχονται με κατάσταση και την ευθύνη των συνοδών δασκάλων 
και καθηγητών. Οι κατηγορίες χρηστών είναι :  

Α. ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 

Αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού Ελληνικών ή ξένων ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 

1. Αθλητές Αθλητικών Ακαδημιών ή Σχολών ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 

2. Μέλη φορέων Παλαιμάχων Αθλητών. 

3. Μέλη φορέων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. 

4. Αθλητές ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων ΑΜΕΑ ή άλλων ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων. 

5. Μέλη φορέων Αθλητισμού Εργαζομένων. 

Β. ΙΔΙΩΤΕΣ 

1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες. 

2. Φοιτητές και Υποψήφιοι Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού 

3. Υποψήφιοι Μέσων, Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των οποίων 
οι εισαγωγικές εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες. 

 Υποψήφιοι Διαγωνισμών του Δημοσίου των οποίων οι εξετάσεις προβλέπουν 
αθλητικές δοκιμασίες 

 Διαιτητές και κριτές Ολυμπιακών Αθλημάτων 
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Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» για τις κατηγορίες χρηστών Α1-5 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς την αρμόδια δημοτική 
υπηρεσία και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 

Ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου που θα κάνουν χρήση των 
εγκαταστάσεων, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του αθλητή στην 
αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι οι αθλητές του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω 
ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι 
υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 

Σε περίπτωση που στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση συμπεριλαμβάνονται αθλητές 
που δεν έχουν αριθμό μητρώου της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας (λόγω μη 
έκδοσης του δελτίου αθλητή) θα υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και 
με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων τους, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι ιατρικές βεβαιώσεις , ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την 
αθλητική ικανότητα. 

Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου»  για την κατηγορία χρηστών Α2 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς την αρμόδια δημοτική 
υπηρεσία και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 

Ονομαστική κατάσταση των αθλητών της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου, που θα 
κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι 
αθλητές της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην 
παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική 
βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 

Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου»  για τις κατηγορίες χρηστών Α3,4,6 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και 
την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 
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Ονομαστική κατάσταση των μελών του φορέα, που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, 
υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη 
σφραγίδα του φορέα. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας 
του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα και με την οποία θα βεβαιώνεται 
ότι τα μέλη του φορέα που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση 
έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν 
την αθλητική ικανότητα. 

Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 

Για την ετήσια ανανέωση της «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου» των χρηστών των 
κατηγοριών Α1-6 απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του φορέα στον 
οποίο είναι μέλη, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο 
ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη αθλητική ικανότητα. Οι 
φορείς θα ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία όπως περιγράφεται κατά περίπτωση 
μόνο για τα νέα μέλη τους που ζητούν για 1η φορά έκδοση Κάρτας Δωρεάν Εισόδου. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» για την κατηγορία χρηστών Β1 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και την υποβολή των 
παρακάτω δικαιολογητικών : 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 

Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιής και έχει την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 
219/2006 

Για τους ανηλίκους (16-18 ετών) την αίτηση έκδοσης «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου» την 
υποβάλλει ο κηδεμόνας συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την 
οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικο να αθλείται στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» για την κατηγορία χρηστών Β2 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και την υποβολή των 
παρακάτω δικαιολογητικών : 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 

Για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την 
αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/2006 

Για τους ανηλίκους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας 
τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι 



Σελ. 10 από 51 

επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του 
στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις . 

Για τους φοιτητές των Σ.Ε.Φ.Α.Α. βεβαίωση σπουδών. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» για τις κατηγορίες χρηστών Β3,4 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και την υποβολή των 
παρακάτω δικαιολογητικών : 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 

Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το 
Π.Δ. 219/2006 

Για τους ανήλικους υποψηφίους την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους 
συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι 
επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του 
στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» για τις κατηγορίες χρηστών Β5 εκδίδεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και την υποβολή των 
παρακάτω δικαιολογητικών : 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 

Βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα ότι ο αιτούμενος την «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» 
είναι ενεργό μέλος του. 

Για την ετήσια ανανέωση της «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου» των χρηστών των 
κατηγοριών Β1-4 απαιτείται μόνο η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 219/2006 ιατρική 
βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη την αθλητική ικανότητα και για 
την κατηγορία Β5 μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι ενεργό 
μέλος του. Για την ετήσια ανανέωση της «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου» των χρηστών της 
κατηγορίας Β5 απαιτείται μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι 
μέλος του.  

Σε περίπτωση απώλειας της «Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου», αντικαθίσταται αφού ο 
απωλέσας την Κάρτα του υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.  

Η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» αφαιρείται από χρήστη ή ομάδα χρηστών με απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής όταν παραβιάζουν συστηματικά τον παρόντα Κανονισμό 
Λειτουργίας και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και της αρμόδιας 
δημοτικής υπηρεσίας.  

Στο πλαίσιο μηχανογράφησης της λειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
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η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
Χρηστών, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό 
της λειτουργίας του και θα διέπεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

 Όταν οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρούνται σε άλλο φορέα για τη 
διεξαγωγή αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης η «Κάρτα Εισόδου Αθλουμένου» δεν ισχύει καθ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και αντικαθίσταται από την Κάρτα Διαπίστευσης που 
εκδίδει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Α. Διάθεση σε Αθλητικά Σωματεία. 

1. Οι αθλητικοί σύλλογοι-σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις δημοτικές 

αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις και για τέλεση αγώνων, υπό την προϋπόθεση ότι 

η έδρα του σωματείου ευρίσκεται εντός του Δήμου Μαραθώνος, οφείλουν να υποβάλλουν 

διά των νομίμων εκπροσώπων τους γραπτό αίτημα χρήσης αυτών, στην αρμόδια δημοτική 

υπηρεσία, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου του κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την 

έναρξη της επόμενης αθλητικής περιόδου. 

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

α) Οι αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις που θέλει να χρησιμοποιήσει το Σωματείο. 
β) Οι ημέρες και ώρες χρήσης.  
γ) Το ακριβές χρονικό διάστημα της χρήσης. 
 

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. Η πιο πάνω αίτηση θα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται: 

α) η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο αθλητικός σύλλογος-σωματείο ανά άθλημα. 
β) ο αριθμός των αθλητών/τριων στα αγωνιστικά τμήματα και ο αντίστοιχος αριθμός 
στα τμήματα υποδομών. 
γ) ο αριθμός αθλητών του σωματείου που συμμετείχαν σε εθνικές ομάδες αν 
υπάρχει. 

 
5.Επιπλέον το σωματείο-σύλλογος οφείλει να καταθέσει: 

α)Το ισχύον καταστατικό του αθλητικού συλλόγου. 
β) Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.  
γ) Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού 
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συλλόγου.  
δ) Κατάσταση υπευθύνων των ομάδων του αθλητικού σωματείου-συλλόγου, προπονητών 
ή γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
ανά ειδικότητα, όπως ορίζει η νομοθεσία, και υπευθύνων για την παροχή Πρώτων βοηθειών 
ανά τμήμα.   
ε) Κατάσταση μελών που θα κάνουν χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων. 
στ) Ονομαστικές βεβαιώσεις ότι οι αθλητές του συλλόγου, έχουν εξετασθεί από ιατρό και 
δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε 
περίπτωση εγγραφής νέων αθλητών ο αθλητικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να 
επικαιροποιεί τα παραπάνω στοιχεία. 
ζ) Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος 
κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 
η) Τα Σωματεία-Σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως στη Διεύθυνση 
Αθλητισμού οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό τους ή στη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους εντός δέκα (10) ημερών, από της λήψεως ή της δημοσιεύσεως 
των σχετικών αποφάσεων. 
θ) Σωματείο που υποβάλει δήλωση για πρώτη φορά, επισυνάπτει στην αίτηση το 
καταστατικό του και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και πρόσφατη συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του. 

Β. Διάθεση σε φορείς (εκτός αθλητικών σωματείων). 

Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου 

υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία θα 

αναφέρονται: 

 Ο χώρος ή εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος 

 Το χρονικό διάστημα διάθεσης. 

 Το περιεχόμενο της χρήσης. 

 Οι απαραίτητες άδειες από τους αρμόδιους φορείς. 

 Οι πιστοποιήσεις και τα μέσα ασφαλείας – βάσει υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 Ο σκοπός της εκδήλωσης και τα οφέλη για το δήμο. 

 Η δυνατότητα ανταποδοτικών τελών προς το Δήμο. 

 Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έλαβε γνώση των όρων του παρόντος 

κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 
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Γ. Διάθεση σε Φυσικά Πρόσωπα. 

Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το 

κοινό, όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τον παρών Κανονισμό.  

Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν 

μια αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία αξιολογεί το αίτημα και κατόπιν ελέγχου της διαθεσιμότητας των 

αιτούμενων χώρων και εγκαταστάσεων εισηγείται αναλόγως προς το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 

Στην περίπτωση την έγκρισης του αιτήματος, χορηγείται στον αιτούντα  «Κάρτα Εισόδου 

Αθλουμένου», που εκδίδεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, και την οποία ο αιτών 

υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στις αθλητικές εγκαταστάσεις (σύμφωνα με το 

Αρθρο.5). 

Δ. Άρνηση διάθεσης. 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες δεν έχουν ενήμερη την «Κάρτα 

Εισόδου Αθλουμένου», δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να αποφασίσει, 

αιτιολογημένα, τη διακοπή διάθεσης αθλητικού χώρου ή εγκατάστασης σε οιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19. 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Ι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών 

των αθλητικών προγραμμάτων (Π.Α.γΟ.) που διοργανώνει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία 

και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:  

 Αθλητικά σωματεία της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία 

και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για διεξαγωγή αγώνων στο 

πλαίσιο τοπικών, περιφερειακών ή πανελλήνιων διοργανώσεων 

 Αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα 

από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για 

τις προπονητικές τους ανάγκες  

 Ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την 

ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο 

 Λοιποί συλλογικοί φορείς 
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 Ιδιώτες.  

Ο χρόνος που διατίθεται στα αθλητικά σωματεία κατανέμεται σε αυτά με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια:  

Κριτήριο Α Συντελεστής Βαρύτητας 50 : Αριθμός αθλητών/τμήμα  

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό εγγεγραμμένων μελών του 

αθλητικού σωματείου, που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

Κριτήριο Β Συντελεστής Βαρύτητας 30 : Αγωνιστικές συμμετοχές αθλητών.  

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό αθλητών που συμμετείχαν σε 

αγώνες κατά την προηγούμενη αθλητική περίοδο, στα επίσημα πανελλήνια και 

περιφερειακά πρωταθλήματα των οικείων ομοσπονδιών και στις εκάστοτε κατηγορίες  

Κριτήριο Γ Συντελεστής Βαρύτητας 15: Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητών. Αφορά σε 

αθλητές ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων των σωματείων που έλαβαν διακρίσεις στα 

πρωταθλήματα που συμμετείχαν.  

Κριτήριο Δ Συντελεστής Βαρύτητας 5: Διάθεση για συνεργασία και έμπρακτη στήριξη από 

πλευράς αθλητικών σωματείων σε εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου. 

Γενικά, λαμβάνεται Πρόνοια, κατά την κατανομή του χρόνου που διατίθεται στα αθλητικά 

σωματεία για την χρήση των δημοτικών αθλητικών χώρων, ώστε να υπάρχει μία, καταρχήν, 

ισορροπία, αφενός μεταξύ ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, αφετέρου μεταξύ όλων των 

αθλημάτων.  

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά 

εμπρόθεσμα και χωρίς ελλείψεις επί ποινή αποκλεισμού από την κατανομή ωρών για την 

αθλητική περίοδο. 

1. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από 

την Γ.Γ.Α. Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα 

των αθλητών που συμμετείχαν και θα επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των 

φύλλων αγώνα. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου, όπου θα 

πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των αθλητών και θα περιέχει κατάσταση µε τα 

ονοματεπώνυμα των αθλητών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πιστοποιεί την ακρίβεια τον 
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στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού του Αθλητικού Σωματείου από τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου για τα προσεχή 3 έτη.  

3. Βεβαίωση από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής 

Ομοσπονδίας ή Ένωσης σχετικά με την κατάταξη των ομάδων ή των αθλητών (ατομικά 

αγωνίσματα) που συμμετείχαν στις αντίστοιχες διοργανώσεις.  

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω στοιχεία ή προσκομισθούν µε ελλείψεις 

ή εκτός προθεσμίας, το Αθλητικό Σωματείο θα αποκλείεται από την κατανομή ωρών για την 

προσεχή αθλητική περίοδο.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ . 

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ-ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η εγγραφή και η έκδοση 

«Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου». (Άρθρο 5) 

Β. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 

Με την ευθύνη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας συντάσσεται και υπογράφεται μεταξύ 

αρμόδιου δημοτικού οργάνου και του ενδιαφερόμενου φορέα ή σωματείου - συλλόγου 

Σύμβαση χρήσης - παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ' 

ελάχιστο, τα ακόλουθα :  

 Η εγκατάσταση που παραχωρείται.  

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

 Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.  

 Τα κινητά πάγια του Τμήματος που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.  

 Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.  

 Την υποχρεωτική συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες  για την 

ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.  
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 Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον  αποδέχεται 

στο σύνολό του.  

 Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης 

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 

Η σύμβαση υπογράφεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της 

παραχώρησης. 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει ειδική αίτηση με το πλήρες σχέδιο του προγράμματος 3 

μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί – ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας- το αρμόδιο όργανο να κάνει δεκτή την αίτηση έως και 1 μήνα πριν 

το γεγονός. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γραπτή έγκριση της 

παραχώρησης ή μίσθωσης. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του 

ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μίσθωση ή οικονομική συμμετοχή από την πλευρά του εκμισθωτή ή 

διοργανωτή, θα καταβάλλεται στα ταμεία του Δήμου και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο 

θα αναφέρονται: 

 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.  

 Οι εγκαταστάσεις που τους παραχωρούνται και η δραστηριότητα την οποία θα αναπτύξουν. 

 Η ημέρα, ώρα και διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων.  

 Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου, για το οποίο θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό. 

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και 

ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.  

Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο. Γίνεται μόνο με έγγραφη 

υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία/Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, φύλαξη, 

ασφάλεια, τήρηση υγειονομικών μέτρων και παράδοσης σε άρτια κατάσταση των αθλητικών χώρων 

που χρησιμοποιούν (τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σχετ.Άρθρο 8). Επίσης οφείλουν 

να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας δημοτικής 

υπηρεσίας. 
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2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες θα εγκρίνεται η αίτηση χρήσης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 

από φυσικά πρόσωπα, ισχύουν οι διαδικασίες και οι κανόνες όπως στο Άρθρο 7.Β.1. 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Κάθε ομάδα αθλητών κατά τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο ομάδας. Απαγορεύεται ρητά η 

είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια σε οποιονδήποτε που δεν έχει κάποια 

από τις προαναφερόμενες ιδιότητες. Εξαίρεση αποτελεί ο γιατρός/ φυσικοθεραπευτής της 

ομάδας, ή μέλος της Διοίκησης του Σωματείου.  

2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να φέρει όλα τα κατάλληλα ή απαραίτητα μέσα 

για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα παπούτσια, µπάλες, σκουφάκια 

κ.λ.π.  

3. Τα μέλη των προγραμμάτων (ΠΑγΟ) του Δήμου Μαραθώνος, είναι υποχρεωμένα να 

φέρουν μαζί τους την αθλητική τους ταυτότητα κάθε φορά που αθλούνται και να την 

αφήνουν σε ειδικά σημεία σε κάθε χώρο καθ΄όλη την διάρκεια της εκγύμνασής τους. 

Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα, στα οποία έχουν 

εγγραφεί και να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτών. 

4. Η συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων παραγόντων, προπονητών και αθλουμένων 

πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής έναντι των υπαλλήλων, καθώς και των μελών των 

προγραμμάτων άθλησης (ΠΑγΟ) του Δήμου Μαραθώνος, αλλά και των μελών των άλλων 

συλλόγων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις. 

5. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές τους καθώς και για οποιαδήποτε 

ατυχήματα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή της παραμονής τους στους 

αθλητικούς χώρους και παραμένουν σ' αυτούς μέχρι την αποχώρησή τους. Το προσωπικό 

των αθλητικών χώρων ή οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί ή αιρετοί παράγοντες δεν φέρουν 

ευθύνη για τυχόν ατυχήματα των αθλητών στη διάρκεια των προπονήσεών τους ή των 

αγώνων τους. 

6. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των οργάνων, 

χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν 

ατύχημα. 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 που ανήκουν σε 
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σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη της απομάκρυνσής τους έχει ο Σύλλογος. Όταν 

εισέρχονται άτομα εκτός Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο αρμόδιος υπάλληλος. 

8. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Σωματείου/Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, 

είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου για 

έναρξη - λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων, μεταφορά - τοποθέτηση - μετακίνηση 

αθλητικών οργάνων κ.λ.π., τα οποία μετά το πέρας της χρήσης τους οφείλουν να τα 

επανατοποθετούν σε ασφαλή θέση ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για τους 

αθλούμενους και το προσωπικό.  

9. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν προπονητές µε πτυχίο και άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι είναι νομίμως ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα.  

10. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, των 

αθλητικών νόμων και του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

προβλέπεται ποινή αποβολής τους από τον χώρο για µία προπόνηση µε απόφαση Δ.Σ., σε 

περίπτωση υποτροπής για ένα μήνα και σε περίπτωση νέας υποτροπής για όλο το 

Αθλητικό έτος, µε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, 

μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.  

11. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων για ιδιαίτερα μαθήματα εκτός κι αν έχουν αιτηθεί ειδική άδεια από την 

αρμόδια υπηρεσία η οποία δύναται να ορίσει καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου. 

12. Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων άθλησης που 

χρησιμοποιούν και οφείλουν να παραδίδουν τον χώρο στην κατάσταση που τον 

παρέλαβαν.  

13. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται, τα σωματεία πρέπει να 

απευθύνονται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

14. Οι αθλητές, παράγοντες και θεατές κατά την παραμονή τους στις δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους αντικειμένων και 

χρημάτων και ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό ή η διοίκηση του Νομικού Προσώπου 

για τυχόν απώλειά τους, στους χώρους των αποδυτηρίων και γενικότερα των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

15. Σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, απαγορεύεται: 

α) η κατανάλωση φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

(ιδιο)σκευασμάτων 
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β) το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ 

γ) η είσοδος κατοικίδιων ζώων στον αγωνιστικό χώρο, την κερκίδα και τους βοηθητικούς 

χώρους . Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας και κατοικίδια ως 

συνοδοί ατόμων με αναπηρία.  

ε) Τα ποδήλατα θα πρέπει να σταθμεύονται σε συγκεκριμένο σηματοδοτημένο χώρο 

διαφορετικά θα απομακρύνονται. 

16. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα 

(Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου αλλά και των αυτόνομα αθλουμένων είναι η Ετήσια Αθλητική 

Ταυτότητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) η οποία φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Επωνυμία του Δήμου και της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. 

β) Το Ονοματεπώνυμο του αθλουμένου. 

γ) Το άθλημα. 

δ) Την αθλητική περίοδο. 

ε) Στοιχεία Υγείας. 

17. Τα μεμονωμένα  φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και 

τους αθλητικούς χώρους στους οποίους επιτρέπεται είσοδος κοινού κατά τις 

επιτρεπόμενες ώρες, με δική τους ευθύνη ως προς την υγεία και την ασφάλειά στους αλλά 

πάντοτε υπό τις οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων του αθλητικού χώρου ή της 

εγκατάστασης. 

Για το Δημοτικό Κολυμβητήριο  ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι: 

α) Η είσοδος στα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών ΑμεΑ θα γίνεται με την επίδειξη της 

σχετικής απόφασης των ΚΕΠΑ. 

β) Η είσοδος στα αποδυτήρια αγοριών ή κοριτσιών θα γίνεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών. 

Έως την ηλικία των 8 ετών τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα 

εισέρχονται με ή χωρίς συνοδό, ανάλογα με την επιθυμία των γονέων. Τα παιδιά που έχουν 

συμπληρώσει τα 13 έτη θα μπορούν να χρησιμοποιούν αναλόγως τα ανδρικά η γυναικεία 

αποδυτήρια χωρίς συνοδό. 

γ) Δεν επιτρέπεται στους γονείς-συνοδούς να συνοδεύουν παιδιά σε αποδυτήρια αντιθέτου 
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φύλου. 

δ) Απαγορεύεται η είσοδος συνοδών ανδρών στα αποδυτήρια κοριτσιών μέχρις ότου 

δημιουργηθεί επιπλέον χώρος αποδυτηρίων. 

ε) Τα μέλη του προγράμματος της βρεφικής κολύμβησης μπορούν να εισέλθουν είτε στα 

αποδυτήρια ανδρών – γυναικών είτε στα αποδυτήρια αγοριών – κοριτσιών σύμφωνα, όμως 

με το φύλο του γονέα – συνοδού και όχι του παιδιού. 

στ) Απαγορεύεται η χρήση των ντους και η παραμονή στα αποδυτήρια χωρίς ένδυση (μαγιό 

ή μπουρνούζι). 

ζ) Η χρήση των ερμαρίων (όπου υπάρχουν) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των 

αθλουμένων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικό τους λουκέτο, το οποίο θα αφαιρούν και 

θα παίρνουν μαζί τους κατά την έξοδό τους από τα αποδυτήρια. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι κάποια μέλη κάνουν μόνιμη χρήση των ερμαρίων, τα λουκέτα θα 

αφαιρούνται και ουδείς φέρει ευθύνη για τα αντικείμενα που θα βρεθούν μέσα σε αυτά. 

η) Η προετοιμασία για την είσοδο στην πισίνα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στα 

αποδυτήρια. 

θ) Πριν τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να κάνουν 

ντους και να περάσουν από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης ποδιών. 

ι) Η χρήση σκούφου κολύμβησης και πλαστικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική ενώ η 

περιβολή του αθλουμένου θα πρέπει να είναι ευπρεπής. 

ια) Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών και κάθε άλλη δερματική επάλειψη με καλλυντικές 

ή φαρμακευτικές κρέμες και αλοιφές. 

ιβ) Απαγορεύεται η ούρηση και το πτύειν μέσα στο νερό. 

ιγ) Τα μέλη που κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου θα πρέπει να μην έχουν εκτεταμένες 

εκδορές ή ανοιχτά δερματικά τραύματα. 

ιδ) Η μικρή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) θα χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά των 

προγραμμάτων εκμάθησης του Δήμου, από σχολεία και ΑμεΑ. 

ιε) Με ειδική έγκριση του Προέδρου μπορεί να επιτραπεί η χρήση της κολυμβητικής 

δεξαμενής (πισίνας) και σε άλλους για θεραπευτικούς λόγους. 
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ιστ) Απαγορεύεται η χρήση σωσιβίων στη μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή. Σε περίπτωση που 

σύλλογοι κάνουν χρήση σωσιβίων, αναλαμβάνουν αποκλειστικά και πλήρως την ευθύνη.  

ιζ) Τα παιδιά θα πρέπει να ετοιμάζονται στα αποδυτήρια και να περιμένουν με τους 

συνοδούς τους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους έως ότου έρθει να τα 

παραλάβει ο υπεύθυνος προπονητής. Το ίδιο ισχύει και κατά την αποχώρησή τους. 

ιη) Σε περίπτωση που κάποια από τα παιδιά που κάνουν χρήση της μικρής ή της μεγάλης 

κολυμβητικής δεξαμενής, χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να μεταβούν στα αποδυτήρια ή 

τις τουαλέτες οι γονείς – συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους και την επιστροφή 

τους στην κολυμβητική δεξαμενή. Για τον λόγο αυτό οι γονείς – συνοδοί πρέπει να μην 

απομακρύνονται από τον χώρο του κολυμβητηρίου όσο τα παιδιά τους κολυμπούν και να 

κάθονται σε σημείο απ΄όπου μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους και να έχουν 

γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα αποδυτήρια. 

ιθ) Απαγορεύονται στη μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή η χρήση σωσιβίων και μεγάλων 

πτερυγίων κολύμβησης. 

κ) Σε περίπτωση που σωματεία ή σχολεία κάνουν χρήση των παραπάνω αυτό γίνεται 

αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 

κα) Απαγορεύονται οι προπονήσεις άπνοιας, η αγωνιστική κολύμβηση, οι προσπεράσεις και 

η στήριξη στις διαδρομές της κολυμβητικής δεξαμενής, στις ώρες ελεύθερης κολύμβησης. 

κβ) Απαγορεύεται η εκμάθηση κολύμβησης των μελών του κολυμβητηρίου με δικό τους 

προπονητή. 

κγ) Οι αθλούμενοι θα πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις του υπεύθυνου της 

κολυμβητικής δεξαμενής, του ναυαγοσώστη, αλλά και των υπολοίπων υπαλλήλων. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου, ή εξοπλισμού του Δήμου, γίνεται προς τον 

ενδιαφερόμενο με την υπογραφή στο ειδικό πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά την 

οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε 
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απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται από την 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία με διαδικασία αυτοψίας όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, 

απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από την 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία και σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος 

υπάλληλος. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φθορές κατά την παραλαβή, καλείται η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να κάνει ειδική αυτοψία για την αποτίμηση των ζημιών, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο για τις δικές του ενέργειες. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
 

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις 

και αγώνες καθώς και στη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο 

οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική 

υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Δήμο και διατίθεται στον χρήστη καταγράφονται σε 

ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. 

Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Δήμου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές 

και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της 

εγκατάστασης. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου προσδιορίζονται οι 

εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση χρήσης. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες συντήρησης, φθορών και βελτίωσης των 

υποδομών των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων δύναται να καθορίζεται αντίτιμο χρήσης. 

Η συμβολική αυτή συμμετοχή ή το αντίτιμο χρήσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα 

διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια 

κατά την οποία θα γίνεται η χρήση του χώρου.   

 Το αντίτιμο χρήσης ή η συμβολική συμμετοχή, καθορίζεται με  απόφαση του αρμόδιου 

δημοτικού οργάνου. Το καθορισμένο αντίτιμο για κάθε χρήση θα καταβάλλεται πάντοτε πριν 

την έναρξη αυτής. 

 Δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία να εισηγηθεί - με ειδική αιτιολόγηση 

προς στο αρμόδιο δημοτικό όργανο - κατ’ εξαίρεση  και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  την 

παραχώρηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων  χωρίς την καταβολή τιμήματος.    
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ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 
 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης αθλητικών χώρων οι αθλητές και τα μεμονωμένα άτομα 

οφείλουν να φροντίζουν, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια 

και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

2. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων 

άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε. 

Η τιμωρία συνίσταται στην αποκατάσταση των φθορών, καθώς και στην προσωρινή ή 

οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις 

µε απόφαση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις, η ίδια τιμωρία 

επιβάλλεται και στο Σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. 

Η υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμη και µε επιβολή 

προστίμου ή και αποκλεισμό από την χρήση του χώρου. 

3. Αρμόδιο για την επιβολή τιμωρίας είναι το αρμόδιο δημοτικό όργανο, που 

επιλαμβάνεται άμεσα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. Για τη 

διαμόρφωση της εισήγησης ακολουθούνται τα κάτωθι:  

 Μετά τη διαπίστωση της φθοράς, αποτιμάται η αξία της και συντάσσεται πρωτόκολλο 

ζημιών παρουσία του υπαιτίου της φθοράς, όπου θα περιγραφεί η ζημιά, καθώς και 

η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκατάστασης.  

 Σε περίπτωση απουσίας του υπαιτίου κατά τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, 

αυτό συντάσσεται μονομερώς από εκπρόσωπο της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας 

και του κοινοποιείται. Ο υπαίτιος της φθοράς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα όσα 

αναγράφονται στο πρωτόκολλο. 

4. Ο υπαίτιος, καθώς και ο εμπλεκόμενος σύλλογος (στην περίπτωση μέλους αθλητικού  

συλλόγου) μπορεί να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του, πριν τη λήψη της απόφασης. 

5. Σε κάθε περίπτωση φθορών εσκεμμένων ή μη το μεμονωμένο άτομο ή ο αθλητικός 

σύλλογος (όταν ο υπαίτιος είναι αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας) 

υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες.  

6. Σε περίπτωση φθορών ή ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη βαρύνει τη διοργανώτρια 
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αρχή του αγώνα, συνεπώς και η αποκατάστασή τους, ή κατά περίπτωση, τις ομάδες που 

αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάστασή τους, µε δικές τους 

δαπάνες.  

7. Το προσωπικό των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνο για τον 

έλεγχο τυχόν φθορών μετά το τέλος των προπονήσεων ή των αγώνων και την υποβολή 

σχετικών αναφορών στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. 

8. Ο Δήμος φροντίζει για τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση, το σύνολο των αθλητικών 

εγκαταστάσεων µε την καθιέρωση ετήσιου τακτικού ελέγχου αυτών, από την Τεχνική 

Υπηρεσία, ώστε εγκαίρως να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση 

αποκατάσταση φυσικών φθορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 
 

1. Κάθε αθλητικός σύλλογος που έχει προπόνηση σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση έχει 

δικαίωμα χρήσης των αποδυτηρίων της. 

2. Κάθε αθλητικός σύλλογος που προπονείται σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση πρέπει 

να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όργανα άσκησης και άθλησης, (π.χ. 

μπασκέτες, εστίες χάντμπολ, φιλέ, όργανα στίβου κλπ). 

3. Όργανα που φυλάσσονται σε αποθήκες της δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης και 

αποτελούν περιουσία του Δήμου, παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο 

(με βιβλίο ενυπόγραφο) και ο υπεύθυνος του συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο για 

την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον 

υπεύθυνο υπάλληλο και καταγράφεται πάλι στο σχετικό βιβλίο. 

4. Το προσωπικό του Δήμου 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. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν 

στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει 
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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 χώρους που χρησιμοποίησαν. 

6. 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 αρμοδίου δημοτικού οργάνου, αφαιρούνται οι ώρες αυτές από τον 

υπαίτιο αθλητικό σύλλογο και αποδίδονται σε άλλους σύμφωνα με τις ανάγκες. 

7. Κάθε αθλητικός σύλλογος 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. 

Τα παραπάνω χρονικά περιθώρια δύνανται να τροποποιηθούν αν κριθεί αναγκαίο λόγω 

συνθηκών αλλά πάντοτε ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας και 

απόφαση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου. 

8. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει ο χρήστης κατά την προπόνηση πρέπει να 

απευθύνεται στο προσωπικό των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, τοπικού πρωταθλήματος 

επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. Υπεύθυνος για 

την έκδοση είναι ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η οικεία αθλητική ομοσπονδία. 

2. Η άδεια γνωστοποιείται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τουλάχιστον επτά (15) 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 
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προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. 

5. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει 

στον αγώνα τον αρμόδιο γιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς 

ασθενών, με οδηγό. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς γιατρό ή αποχώρησης του γιατρού κατά την 

διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή 

την Ομοσπονδία. 

6. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε κάθε δημοτικό κλειστό γυμναστήριο και σε 

κάθε στάδιο και γήπεδο ποδοσφαίρου επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

7. Και για τους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του παρόντος.  

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
 

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

ομοσπονδίας του κάθε αθλήματος. 

2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία 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. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με 

την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα στην αρμόδια δημοτική 

υπηρεσία και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή. 

4. Μία ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, και 

τα χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε αθλητικού σωματείου. 

5. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το 

προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο. 

6. Σε περίπτωση φθοράς που εμποδίζει τη συνέχιση του αγώνα (λαμπτήρες, δίχτυ, φιλέ, 

ταμπλό κλπ), επιτρέπεται η είσοδος, μετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας 

του Αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας. 
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7. Σε περιπτώσεις τάιμ-άουτ και άλλες που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την 

ευθύνη έχει ο γηπεδούχος σύλλογος και όχι το προσωπικό του Δήμου (δηλ. το σκούπισμα 

γίνεται από την γηπεδούχο ομάδα). 

8. 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 

9. 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. 

10. Ο δήμος, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε κάθε δημοτικό κλειστό γυμναστήριο 

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

11. Για τη διεξαγωγή αγώνων στα δημοτικά κλειστά γυμναστήρια ισχύουν και όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 11, 12, και 13 του παρόντος κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

 

1. Απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού/τριας στην κύρια κολυμβητική δεξαμενή του 

κολυμβητηρίου, εάν προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης 

(ντους – ποδόλουτρα) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες. 

2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής δεν είναι κατάλληλο για 

χρήση από άποψη υγιεινής (πχ υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη 

σωστή απολύμανση) και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής 

για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος ή η εταιρεία συντήρησης 

των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου εισηγείται και απαγορεύεται η χρήση 

τους. 

3. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού των 

κολυμβητικών δεξαμενών. 
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4. Στο κολυμβητήριο, θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης τις ώρες που χρησιμοποιείται 

από ιδιώτες.  

5. Για την διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο ισχύουν και όσα προβλέπονται στα άρθρα 

11, 12, 13 και 14 του παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ  16. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ- ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΣΤΙΒΟΥ κ.α. 
 

Για την διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 11, 12, 13 

και 14 του παρόντος κανονισμού.  

ΑΡΘΡΟ  17. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή 

τους: 

α) Όταν ο Δήμος εκτάκτως ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε 

αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις. 

β) όταν έχει ήδη διατεθεί με προηγούμενη αίτηση σε άλλο φορέα. 

γ)Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα 

κανονισμό. 

δ) Όταν ο ετών δεν συμμορφώνεται ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος 

κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ  18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Δεν επιτρέπεται: 

α) Η χρήση χώρων και εγκαταστάσεων που δεν έχουν διατεθεί. 

β)Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. 

γ) η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

δ) Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, 

λογοτύπων, σημαιών κλπ χωρίς την έγκριση από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία. 
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ε) Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε 

τρίτους. 

στ) Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (Εξαιρούνται τα 

κατοικίδια ως συνοδοί ΑΜΕΑ). 

ζ) Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, πατίνια, rollers κλπ). 

Εξαιρούνται τα αμαξίδια ΑΜΕΑ. 

ΑΡΘΡΟ  19. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΣΗΜΑΙΕΣ 

 

1. Επιτρέπεται η χρήση των κάθετων επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή 

διαφημίσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από την 

αρμόδια δημοτική υπηρεσία, έναντι αντιτίμου που καθορίζεται και εγκρίνεται με 

αποφάσεις του αρμοδίου δημοτικού οργάνου. Ο χρόνος ανάρτησης προσδιορίζεται στη 

σχετική απόφαση. 

3. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς την άδεια από το αρμόδιο 

δημοτικό όργανο. Κάθε αθλητικό Σωματείο που επιθυμεί να τοποθετήσει διαφημιστικές 

πινακίδες σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως και 

προγενέστερα να υποβάλλει σχετικό γραπτό αίτημα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία.  

4. Οι προδιαγραφές (μορφή-υλικό-διαστάσεις-τρόπος ανάρτησης) θα καθορίζονται με 

απόφαση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου. 

5. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά 

μηνύματα μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων σε προκαθορισμένες θέσεις, 

υποχρεούνται στην καθαίρεση και απομάκρυνσή τους από τους αγωνιστικούς χώρους, 

αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. 

6. Για την ανάρτηση παντός είδους ενημερωτικού υλικού, ανακοίνωσης, αφίσας, 

γιγαντοαφίσας, σημαιών, αυτοκόλλητων, λογοτύπων κλπ, στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

απαιτείται προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο δημοτικό όργανο.  

7. Κατά την τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών διαφημίσεων επιβάλλεται η αποφυγή 
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οποιασδήποτε φθοράς στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή υφισταμένων διαφημίσεων. 

8. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ό,τι αυτός πρεσβεύει δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 

9. Τα έσοδα από τις διαφημιστικές πινακίδες εισπράττει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία 

δύναται, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου, να αποδίδουν στους συλλόγους 

το νόμιμο ποσοστό που προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

10. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει κυρώσεις και συνιστά λόγο άμεσης απομάκρυνσης των 

διαφημίσεων και λοιπών στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου. 

ΑΡΘΡΟ  20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων 

χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. Το αρμόδιο δημοτικό 

όργανο, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, δύναται να παραχωρεί, προσωρινά 

και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον από τους παραπάνω χώρους που είναι διαθέσιμος. Στη σχετική 

απόφαση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου θα αναφέρεται και ο χρόνος παραχώρησης. 

2. Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους Αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις και η λειτουργία τους γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους. Οι ώρες 

λειτουργίας ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων. Εφόσον πρόκειται περί μισθωμένων 

κυλικείων, το ωράριο λειτουργίας περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. Στα 

κυλικεία απαγορεύεται η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και 

κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. Ο 

μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του και 

των χώρων που επηρεάζονται από τη λειτουργία του. 

3. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους προπονητικούς και αγωνιστικούς 

χώρους, καθώς και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλους τους αθλητικούς χώρους. 

4. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά σε όλους τους αθλητικούς χώρους κα κυλικεία. Υπεύθυνοι 

για την τήρηση του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, αλλά και κατά τη 
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διάρκεια διεξαγωγής αγώνων, εκτός από τους εκπροσώπους των Σωματείων και των Συλλόγων 

είναι και οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. 

5. Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελεί χώρο έκφρασης πολιτικών ή άλλων 

μηνυμάτων μέσω αναρτήσεως ανακοινώσεων, πανό, κ.λ.π. Για οποιαδήποτε ανάρτηση υλικού 

θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου. 

6. Το προσωπικό των χώρων άθλησης κατέχει τα κλειδιά των χώρων, τα οποία φυλάσσονται σε 

ειδικά προβλεπόμενα σημεία  και παραδίδονται σε όσους έχουν δικαίωμα χρήσης. Η κατοχή 

κλειδιών από άτομα χωρίς σχετικό δικαίωμα ή εξουσιοδότηση απαγορεύεται. 

  

ΑΡΘΡΟ  21. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μαραθώνος και 

δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται ή τροποποιείται με απόφαση του 

αρμοδίου δημοτικού οργάνου κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. 

2. Σε κάθε επί μέρους αθλητικό χώρο αναρτάται κανονισμός ορθής χρήσης του, σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες του χώρου και των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν, ο 

οποίος συντάσσεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία. 

3. Η χρήση των εγκαταστάσεων  από τα σωματεία, συλλόγους, αθλουμένους, επισκέπτες, θεατές, 

συνιστά αποδοχή ανεπιφυλάκτως όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος Κανονισμού και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης του χώρου είναι η έγγραφη αποδοχή από 

τους χρήστες των παραπάνω άρθρων. 

4. Ο παρών Κανονισμός, μετά την αποδοχή και την επικύρωσή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Μαραθώνος καταργεί οιονδήποτε άλλον κανονισμό που ίσχυε για τους Δημοτικούς 

Αθλητικούς Χώρους και Εγκαταστάσεις. 

5. Αντίγραφο του παρόντος Κανονισμού θα υπάρχει σε κάθε Δημοτική Αθλητική Εγκατάσταση και με 

ευθύνη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. 

6. Ο παρών Κανονισμός θα πρέπει να εξετάζεται και να επικαιροποιείται με μέριμνα αρμόδιας 

δημοτικής υπηρεσίας, ώστε να εναρμονίζεται με το εξελισσόμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

της πολιτείας και με τις προτάσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και των 
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αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων του Δήμου. 

7.  Προτείνεται από τη συντακτική ομάδα να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση σε σχέση με το παρόν 

προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων και έπειτα στα διατεθεί 

προς επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Μαραθώνος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA 

(1) 
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ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΕ ΚΕΡΚΙΔΕΣ 

ΌΜΟΡΟ ΤΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

2 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
5X5 

΄ 

ΌΜΟΡΟ ΤΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ………………………………….. 

3 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΈΝΑ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕ
Ν Ο ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ , 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. 
ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 
ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΠΑΡΟΔΟΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΟΙ 

ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤ

ΑΙ. 

ΤΕΡΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΒΟ 7 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ 
Β1 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 5.000 
ΘΕΑΤΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

7 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΒΑΡΕΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

( ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, 
ΠΑΛΗ, ΤΖΟΥΝΤΟ, 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ) 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ 
Δ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
1.000 ΘΕΑΤΕΣ. 

8 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 
ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

9 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΗΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΕ 

ΚΕΡΚΙΔΕΣ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ 
Δ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
1.000 ΘΕΑΤΕΣ. 

10 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΟΣ) 

ΚΑΒΑΡΝΟΣ Δ 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
1.000 ΘΕΑΤΕΣ. 
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11 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Β1 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 5.000 
ΘΕΑΤΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

12 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

13 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Β1 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 5.000 
ΘΕΑΤΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

14 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Δ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
1.000 ΘΕΑΤΕΣ. 

15 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΕ 

ΕΚΤΑΣΗ ΜΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝ Η 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

Δ 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
1.000 ΘΕΑΤΕΣ. 

16 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΕΞΙ (6) ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

17 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΙΒΟ 8 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΥΘΡΟΥ) 

ΟΔΟΣ 
ΠΛΑΤΑΙΩΝ 

Β1 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 5.000 
ΘΕΑΤΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

18 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

ΔΥΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΓΗΠΕΔΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
Σ 

Κ.Χ. ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ 

Ζ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ Η 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

19 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

(ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ) 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΤΕΡΜΑ ΘΗΣΕΩΣ 
Α2 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 
500 ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

20 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

(ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ) 

ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Ζ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ Η 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

21 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

(ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ) 

ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΣΕ Κ.Χ. ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ, 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Ζ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ Η 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

22 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
(Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ) 

ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΟΔΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ζ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ Η 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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23 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
(ΖΟΥΜΠΕΡΙ) 

ΈΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΟΔΟΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Ζ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ Η 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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(2) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: Αίτηση Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου & Βεβαίωση Ιατρού 

 
Αίτηση Κάρτας Εισόδου Αθλουμένου 

Στις ΔημοτικέςΑθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Μαραθώνος 

 
 

□ Έκδοση □ Ανανέωση 

ΠΡΟΣ : την ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ 

 
Επώνυμο: Όνομα:  

 

 

 

 
Θέση 

 
φωτογραφίας* 

 
Όνομα Πατρός: 

 

 
Ημερομηνία Γέννησης: 

 
Επάγγελμα: 

 
Διεύθυνση Κατοικίας: Τ . Κ : 

Περιοχή Κατοικίας: Δήμος: 

 
Τηλ. Σταθερό: Τηλ. Κινητό 1: 

 
Τηλ. Εκτ. Ανάγκης: 

 
Τηλ. Κινητό 2: 

 
email: 

Αρ. Αστ. Ταυτ/τας, 
 ή Δελτίου Αθλητή *  

Ομάδα Αίματος: 
κατά δήλωση 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΟΣ (σε περίπτωση ανήλικου) 

Ονοματεπώνυμο : 

Επάγγελμα : 

Διεύθυνση Κατοικίας : Τ.Κ: 

Τηλ. Σταθερό: Τηλ. Κινητό : 

Αρ. Δελτίου Αστυνομικής. 
  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου :  

e - m a i l : 

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ (ΑΘΛΗΣΗΣ) 

Περπάτημα □ Στίβος □  □  Ερασιτεχνικό Σωματείο  

......................................... 

......................................... 
Τρέξιμο □  □  □ 

Ποδόσφαιρο □  □  □ 

 
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα 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 άθληση. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν πονοκέφαλο ή ζάλη, βάρος ή πόνο στο στήθος, αρρυθμίες, 
αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή, 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 Δήμο και το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Μαραθώνος, εξαιτίας τραυματισμού μου κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης. 5.Θα πρέπει να ενημερώσω την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, 
για οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή στην κατάσταση της υγείας μου. 6.Έχω λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και έχω την απόλυτη ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωσή μου με αυτόν.7. Συγκατατίθεμαι με τον υπ’ αριθμ. 679/2016 κανονισμού 
της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 
Ημερομηνία:     ____     / ____ / ____ 

 

Ο Υποψήφιος Αθλούμενος 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
Για τον ανήλικο Υποψήφιο Αθλούμενο ο Κηδεμόνας* 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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* Η εγγραφή ανήλικου γίνεται ΜΟΝΟ με την φυσική παρουσία του κηδεμόνα ο οποίος υπογράφει στο σχετικό εδάφιο με την 
προσκόμιση της παρούσας αίτησης υπογεγραμμένη με το γνήσιο της υπογραφής του κηδεμόνα. 

 
ΣΥΜΠΛHPΩΝΕΤΑΙ MΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙTHΣΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. Ημερ. Παραλαβής:     ____ / ____ / ____ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Υπογραφή Υπαλλήλου: 
 

* Απαραίτητη η προσκόμιση 2 φωτογραφιών (3x3,5cm) & φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. *Με την φωτοτυπία 

επικαιροποιημένου Δελτίου Αθλητή, ή ταυτ. αστυν/κου-Στρατ/κου δεν απαιτείται Ιατρική βεβαίωση 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 
 
 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 
Ιατρός κ. _____________________________________________________ 
με βάση το ιστορικό του και αφού εξέτασα κλινικά 
την/τον κ. _____________________________________ 

 

Γνωματεύω ότι δύναται να γυμναστεί και τον/την κρίνω ικανό/νη να 
συμμετάσχει στα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άθλησης 
χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της/ου. 

  
 
 

Ημερομηνία: ____ / ____ / ____ 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η / Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Α  
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(3) 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) 
 
 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 
 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

– ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 
Στ…..……………………………. σήμερα, την ……………. του έτους 20…., ημέρα ……………. και ώρα 

………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) ο Δήμος Μαραθώνος, που εδρεύει στην οδό Οινόης 6 Μαραθώνας ΤΚ 19007 

……………………………………, με Α.Φ.Μ. 997606752, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο ή τον ασκούντα τη σχετική αρμοδιότητα αντιδήμαρχο ή 

εντεταλμένο σύμβουλο (δυνάμει της υπ.αριθ.       ……………….. απόφασης

 Δημάρχου), κ. …………………………………………, ο οποίος ενεργεί για την 

υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού κατόπιν των αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος κατά περίπτωση (συνεδριάσεις ….η …./…./20…. και 

….η …./…./20….), καλούμενος εφεξής «ο Δήμος» και 

Β) το Σωματείο με την επωνυμία «…………………………………… », που εδρεύει στη 

………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. 

……………………………., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό έγγραφο που έχει 

υποβάλει το Σωματείο στον Δήμο, με Α.Φ.Μ. ………………., ΔΟY …………………, καλούμενο 

εφεξής «το Σωματείο», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1.- Ο Δήμος παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα για χρήση στο Σωματείο τις εγκαταστάσεις 
στο Κλειστό /Ανοιχτό Γυμναστήριο /Γήπεδο 
………..………………………………………………..…………………. και συγκεκριμένα εξ αυτών μόνο και 
αποκλειστικά (την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών/το γήπεδο ποδοσφαίρου/άλλο) 
στην ……..…………………………………………. μαζί με τα αποδυτήρια, και τις κερκίδες/άλλο, εφεξής 
του παραχωρούμενου χώρου καλούμενου «εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστημα από 

….η …./…./20…. έως ….η …./…./20…., σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
όπως προβλέπεται στο παρόν, αποκλειστικά και μόνο για την εκγύμναση, αγώνες και
 εκδηλώσεις της ομάδος του Σωματείου 
«…………………………………………………………………………………...». 
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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.- Η παραχώρηση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα δεν απαλλάσσει το Σωματείο από την 
υποχρέωση καταβολής στο Δήμο των ποσοστών επί της αξίας των εισιτηρίων και του 
ανταλλάγματος εκ διαφημίσεων, που τυχόν πραγματοποιήσει, συγκεκριμένα ποσοστού 
15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων εκ των εισιτηρίων και 15% επί της αξίας της 
σύμβασης διαφήμισης. Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα 
ενεργείται με μέριμνα του Σωματείου. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στις 
εισόδους των θεατών, προκειμένου να ελέγξει εάν πωλούνται εισιτήρια και εάν οι 
θεατές εισέρχονται με εισιτήριο στον παραχωρημένο προς χρήση χώρο από τον Δήμο, 
προκειμένου να διασφαλίσει την αξίωσή του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
3.- Το πρόγραμμα προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη 
συμβατική διάρκεια και θα διαμορφωθεί κατόπιν συνεννόησης του Δήμου με τον τεχνικό 
της ομάδας ή άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει το Σωματείο. Το πρόγραμμα 
καταρτίζεται, συμφωνείται και τροποποιείται εγγράφως και τηρείται αυστηρά ως προς 
τη λήξη των ωρών προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων. 
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα μονομερώς, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, αφού 

ενημερώσει εγκαίρως το Σωματείο και τις Ομοσπονδίες.Στο σωματείο θα παρέχεται 

αποδυτήριο καθαρό (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση), με θέρμανση και ζεστό νερό 

για μπάνιο (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα). Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται 

αποδυτήριο σε πλήρη λειτουργία για την φιλοξενούμενη ομάδα και τους διαιτητές 

(εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση). 

4.- Το Σωματείο δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και 
απολύτως κατάλληλες για την προοριζόμενη χρήση. Δεν δικαιούται να προβεί σε 
καμία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από τον Δήμο. 
 
5.- 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 της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου και του προσωπικού του Δήμου. 
 
6.- 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 των αθλητών της ομάδας, των προπονητών της ομάδας, κάθε 
συνεργάτη του και κάθε τρίτου, καθώς και έναντι του νόμου και των εντεταλμένων 
δημόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ). 
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7.- Ο Δήμος 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 ο Δήμος 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 υποχρεώθηκε να καταβάλει. 
 
8.- Το Σωματείο διασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί νόμιμα αδειοδοτημένο και νόμιμα 
απασχολούμενο, 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 ασφαλή και 
κατάλληλο εξοπλισμό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισμός απαιτείται 
και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόμος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί για 
τη χρήση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το παρόν. 
 
9.- Το Σωματείο φέρει την πλήρη αστική ευθύνη έναντι των αθλητών της ομάδας, της 
προπονητικής ομάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι του Δήμου 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 Δήμος δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Εφόσον δεν υφίσταται 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ μέρους του Σωματείου, ο Δήμος έχει δικαίωμα κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει από το Σωματείο την άμεση σύναψη 
σύμβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης με δαπάνη του Σωματείου. Η σύμβαση 
κοινοποιείται στο Δήμο 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 δεν ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Δήμου αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της 
σύμβασης από το Δήμο κατά τα προβλεπόμενα στη συνέχεια. 
Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς καμία καθυστέρηση το Δήμο για 

οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή χρήση των 

εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζημιών κατά οποιουδήποτε, ακόμη και 

αν ο Δήμος κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη. 

10.- 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 Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο 
………….………………………………………………….., που προκλήθηκαν από το ίδιο, αθλητές του, 
υπαλλήλους του ή θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και της τέλεσης 
των προπονήσεων, των αγώνων και κάθε άλλης εκδήλωσης. 
Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας θα αποτιμάται η αξία της 

αμέσως από το Δήμο δια του εντεταλμένου οργάνου ή υπαλλήλου του παρουσία 



Σελ. 41 από 51 

του Σωματείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλμένου οργάνου ή υπαλλήλου 

του, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα περιγράφεται η ζημία 

καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος ή την αξία (δαπάνη) αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από το Δήμο και κοινοποιείται στο 

Σωματείο – που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει - μαζί με πρόσκληση προς άμεση 

προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζημίας, δυνάμενου του Δήμου να θέσει 

και εύλογη προθεσμία προς αυτό, που δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τις 10 ημέρες από 

την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο Σωματείο. Το Σωματείο δεν δικαιούται σε in 

natura αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, η οποία 

αποκαθίσταται με μέριμνα του Δήμου και υποχρεούται σε προκαταβολή της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός και αν επιτρέψει διαφορετικά εγγράφως κάτι τέτοιο 

ο Δήμος. 

11.- Απαγορεύεται στο Σωματείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιμοποιούμενες 

εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο 

…………………………………………………….. οποιασδήποτε εμπορικής διαφήμισης χωρίς την 

έγγραφη άδεια του Δήμου και την καταβολή του αναλογούντος ποσοστού επί της αξίας 

της σύμβασης διαφήμισης. 
 
12.- Ο Δήμος βαρύνεται με τη δαπάνη του καταναλισκόμενου νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και με τις δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης. 
Το Σωματείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή καμίας εν γένει λειτουργικής δαπάνης. 
Δύναται πάντως ο Δήμος να ζητήσει οποτεδήποτε κατά την περίοδο χρήσης των 
εγκαταστάσεων, την ανάλογη εύλογη συμμετοχή του Σωματείου στις λειτουργικές 
δαπάνες χρήσης των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή οι εγκαταστάσεις παύουν 
να παραχωρούνται αυτομάτως, αν το Σωματείο δεν αποδεχθεί την εν λόγω εύλογη 
συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης των οφειλομένων. 
 
13.- 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. 
Απαγορεύεται επίσης στο Σωματείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, των 
οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύμφωνα με το παρόν, ακόμη και για άλλη ηλικιακή 
ομάδα / κατηγορία ή μεμονωμένους αθλητές του ή για άλλες «ομάδες» αθλουμένων του, 
διαφορετικά από εκείνα που το πρόγραμμα προβλέπει. 
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14.- 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. 
 
15.- Εκ του παρόντος συμφωνητικού κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο δικαίωμα 
του Δήμου προς παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, των ίδιων (σε άλλες ώρες εκτός 
του προγράμματος) ή άλλων εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο 
……………………………………..…….. και οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς 
οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και με όποιους όρους 
κρίνει ως αναγκαίους και σκόπιμους. 
 
16.- Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε 
όρου του παρόντος από το Σωματείο έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης, οπότε 
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 άμεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις του Κλειστού 
Γυμναστηρίου/άλλο ……………………………………………….., οι οποίες αποδίδονται άμεσα στο 
Δήμο. 
 
17.- Ο Δήμος δικαιούται να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή 
αποθετικής ζημίας, εφόσον αποδείξει ότι υπέστη τέτοια. 
18.- Το Σωματείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και 

Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων του Δήμου (αρ. απόφασης Δ.Σ. ….η 

…./…./20….) και έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισμού, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού και αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαμβάνει, υποχρεούμενο σε πλήρη 
και πιστή τήρησή τους. 
 
19.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 
οριστικής, με απόφαση του Δήμου ή άλλης αρμόδιας αρχής, εξαιτίας της μη ύπαρξης 
της απαιτούμενης αδειοδότησης και σε οποιαδήποτε αιτία και αν αυτό 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 Δήμο 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’ 
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επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα 
μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 
Επομένως, και οποιαδήποτε ανοχή του Δήμου σε συμβατική παράβαση εκ μέρους του 
Σωματείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε 
μπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωματείο με σκοπό τη συνέχιση της συμβατικής 
του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών 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 των συμβαλλομένων, όσο ο ένας συμβαλλόμενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 
εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του. 
 
24.- Αρμόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει 
μεταξύ των συμβαλλομένων από την εκτέλεση ή με αφορμή το παρόν είναι 
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 

Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (αρ. αποφ. Δ.Σ. 

……………..…………….) 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  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 
 

........................................ 

  
 

........................................ 
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 (4) 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) 
 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. 

 
 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την ……………. του έτους 20…., ημέρα ……………. και ώρα ………, οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που εδρεύει στην Οινόης 6 

Μαραθώνας ΤΚ 19007 ……………………………………, με Α.Φ.Μ. 997606752, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ή τον ασκούντα τη σχετική αρμοδιότητα 

αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο (δυνάμει της υπ. αριθ.       ………………..

 απόφασης Δημάρχου), κ. …………………………………………, ο οποίος ενεργεί για 

την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού κατόπιν των αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Μαραθώνος κατά περίπτωση (συνεδριάσεις ….η …./…./20…. και ….η 

…./…./20….), καλούμενος εφεξής «ο Δήμος» και 

Β) το Σωματείο με την επωνυμία «…………………………………… », που εδρεύει στο 

Μαραθώνα ………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Πρόεδρο Δ.Σ. 

……………………………., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό έγγραφο που 

έχει υποβάλει το Σωματείο στον Δήμο, με Α.Φ.Μ. ………………., ΔΟY …………………, 

καλούμενο εφεξής «το Σωματείο», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1.- Ο Δήμος παραχωρεί για χρήση στο Σωματείο τις εγκαταστάσεις στο 

Κλειστό/Ανοιχτό Γυμναστήριο/Γήπεδο ………..…………………………………………………. και 

συγκεκριμένα εξ αυτών μόνο και αποκλειστικά (την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών/το     

γήπεδο ποδοσφαίρου/άλλο) στην ……..…………………..…………. μαζί με τα αποδυτήρια, και 

τις κερκίδες, όπως και την κλειστή αίθουσα ενδυνάμωσης με τον εξοπλισμό της/άλλο 

(οπότε στην περίπτωση αυτή το Σωματείο θα οφείλει πρόσθετο ξεχωριστό 
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αντάλλαγμα, όπως συμφωνείται στη συνέχεια), εφεξής του παραχωρούμενου χώρου 

καλούμενου «εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστημα από ….η …./…./20…. έως ….η 

…./…./20…., σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως προβλέπεται 

στο παρόν, αποκλειστικά και μόνο για την εκγύμναση, αγώνες και εκδηλώσεις της     

ομάδος του Σωματείου «…………………………………………………………………..». 

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 συνεννόησης του Δήμου με τον τεχνικό 
της ομάδας ή άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει το Σωματείο. Το πρόγραμμα 
καταρτίζεται, συμφωνείται και τροποποιείται εγγράφως και τηρείται αυστηρά ως προς 
τη λήξη των ωρών προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων. 
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα μονομερώς, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, αφού 

ενημερώσει εγκαίρως το Σωματείο και τις Ομοσπονδίες. 

Στο σωματείο θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση), με 

θέρμανση και ζεστό νερό για μπάνιο (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα). Επίσης στους 

αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη λειτουργία για την φιλοξενούμενη 

ομάδα και τους διαιτητές (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση). 

 
 
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 της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου και του προσωπικού του Δήμου. 
 
 
4.- Για τη χρήση των εγκαταστάσεων συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα (μίσθωμα), 
που έχει ως σκοπό να καλύψει μέρος των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων του 
(θέρμανση, φωτισμός, καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.). 
Το αντάλλαγμα αυτό ορίζεται καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια με κανονιστική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου η οποία λαμβάνεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 

τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου τον Ιούνιο 
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του επόμενου έτους. Με βάση την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου το αντάλλαγμα αυτό ορίζεται καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια στο ποσό των 

(ενδεικτική αναφορά): 

α. 0,00 € / 30΄ λεπτά (=00,00 € / 1,5 προπονητική ώρα) για τις ώρες από 17:00 και μετά 

καθώς και τα Σαββατοκύριακα και  

β. 0,00 € / 30΄ λεπτά (=00,00 € / 1,5 προπονητική ώρα) για τις πρωινές ώρες μέχρι τις 17:00.  

γ. 00,00 € για τους αγώνες, 

δ. 00,00 € / ώρα για τη χρήση και της αίθουσας ενδυνάμωσης. 
 
Τα ως άνω ποσά βαρύνονται από ποσοστά 3% για το τέλος χαρτοσήμου και 20% 

τέλους χαρτοσήμου ΟΓΑ, καταβλητέα ταυτόχρονα με την καταβολή των δόσεων. 

Τo οφειλόμενο αντάλλαγμα θα καταβάλλεται στην ταμειακή – οικονομική υπηρεσία του 
Δήμου. 
 
Η καταβολή του οφειλόμενου ανταλλάγματος αποδεικνύεται μόνο με Διπλότυπο 

Είσπραξης του Δήμου. 

Το ως άνω οικονομικό αντάλλαγμα δεν απαλλάσσει το Σωματείο από την υποχρέωση 

καταβολής στο Δήμο των ποσοστών επί της αξίας των εισιτηρίων και του ανταλλάγματος 

εκ διαφημίσεων, που τυχόν πραγματοποιήσει, συγκεκριμένα ποσοστού 15% επί των 

ακαθαρίστων εισπράξεων εκ των εισιτηρίων και 15% επί της αξίας της σύμβασης 

διαφήμισης. 

 
 
5.- Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα ενεργείται με μέριμνα του 
Σωματείου. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στις εισόδους των θεατών, 
προκειμένου να ελέγξει εάν πωλούνται εισιτήρια και εάν οι θεατές εισέρχονται με 
εισιτήριο στον παραχωρημένο προς χρήση χώρο από τον Δήμο, προκειμένου να 
διασφαλίσει την αξίωσή του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
6.- Η καταβολή του ανταλλάγματος για τη χρήση των εγκαταστάσεων θα γίνεται σε 3 
ισόποσες  δόσεις ως εξής: Μέχρι 16/9 συμφωνείται καταβλητέα η πρώτη δόση ως 
προκαταβολή για τη χρήση των εγκαταστάσεων, έως 10/1 η δεύτερη δόση και έως 15/4 
η τρίτη δόση για το αντάλλαγμα που οφείλεται έως τη λήξη της παραχώρησης, με πλήρη 
εξόφληση όλων των οφειλομένων για τη χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη 
συμβατική διάρκεια. Στη λήξη της παραχώρησης σε κάθε περίπτωση γίνεται 
εκκαθάριση και εξόφληση πιθανών οφειλών που δεν έχουν εξοφληθεί με βάση την 
πραγματοποιηθείσα χρήση. 
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7.- Το Σωματείο οφείλει το αντάλλαγμα για τις προγραμματισμένες ώρες προπόνησης, 
αγώνων και εκδηλώσεων, ακόμη και εάν δεν πραγματοποιηθούν. Το ως άνω 
συμφωνημένο αντάλλαγμα οφείλεται ως εκ τούτου ανεξάρτητα από την πραγματική ή μη 
χρήση των εγκαταστάσεων. 
Η προπόνηση της ομάδας, οι αγώνες και οι εκδηλώσεις θα θεωρούνται 

πραγματοποιηθείσες και το αντάλλαγμα θα οφείλεται ανεξαρτήτως του αριθμού των 

αθλητών, ομάδων και θεατών που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις (γήπεδο κ.λ.π.). 

 
 
8.- Το Σωματείο δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και 
απολύτως κατάλληλες για την προοριζόμενη χρήση. Δεν δικαιούται να προβεί σε 
καμία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από τον Δήμο. 
 
 
9.- 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 των αθλητών της ομάδας, των προπονητών της ομάδας, κάθε 
συνεργάτη του και κάθε τρίτου, καθώς και έναντι του νόμου και των εντεταλμένων 
δημόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ). 
 
 
10.- Ο Δήμος 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 ο Δήμος 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 υποχρεώθηκε να καταβάλει. 
 
 
11.- Το Σωματείο διασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί νόμιμα αδειοδοτημένο και νόμιμα 
απασχολούμενο, 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 ασφαλή και 
κατάλληλο εξοπλισμό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισμός απαιτείται 
και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόμος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί για 
τη χρήση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το παρόν. 
 
 
12.- Το Σωματείο φέρει την πλήρη αστική ευθύνη έναντι των αθλητών της 
ομάδας, της προπονητικής ομάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι του Δήμου 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 Δήμος δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. Εφόσον δεν 
υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ μέρους του Σωματείου, ο Δήμος έχει 
δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει από το Σωματείο την 
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άμεση σύναψη σύμβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης με δαπάνη του Σωματείου. Η 
σύμβαση κοινοποιείται στο Δήμο 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 δεν ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Δήμου αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της 
σύμβασης από το Δήμο κατά τα προβλεπόμενα στη συνέχεια. 
Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς καμία καθυστέρηση το Δήμο για 

οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή χρήση των 

εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζημιών κατά οποιουδήποτε, ακόμη και 

αν ο Δήμος κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη. 

 
 
13.- 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 Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο ………….…………., που 
προκλήθηκαν από το ίδιο, αθλητές του, υπαλλήλους του ή θεατές σε όλη την διάρκεια 
της προπαρασκευής και της τέλεσης των προπονήσεων, των αγώνων και κάθε άλλης 
εκδήλωσης. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας θα αποτιμάται 
η αξία της αμέσως από το Δήμο 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 ζημιών, όπου θα περιγράφεται 
η ζημία καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος ή την αξία (δαπάνη) αποκατάστασης. 
Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από το Δήμο και κοινοποιείται στο 

Σωματείο – που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει - μαζί με πρόσκληση προς άμεση 

προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζημίας, δυνάμενου του Δήμου να θέσει 

και εύλογη προθεσμία προς αυτό, που δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τις 10 ημέρες από 

την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο Σωματείο. Το Σωματείο δεν δικαιούται σε in 

natura αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, η οποία 

αποκαθίσταται με μέριμνα του Δήμου και υποχρεούται σε προκαταβολή της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός και αν επιτρέψει διαφορετικά εγγράφως κάτι τέτοιο 

ο Δήμος. 

 
 
14.- Απαγορεύεται στο Σωματείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιμοποιούμενες 
εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο 
………………………..….. οποιασδήποτε εμπορικής διαφήμισης χωρίς την έγγραφη άδεια του 
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Δήμου και την καταβολή του αναλογούντος ποσοστού επί της αξίας της σύμβασης 
διαφήμισης. 
 
 
15.- Το Σωματείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή καμίας εν γένει λειτουργικής δαπάνης. 
Δύναται πάντως ο Δήμος να ζητήσει οποτεδήποτε κατά την περίοδο χρήσης των 
εγκαταστάσεων, την ανάλογη εύλογη συμμετοχή του Σωματείου στις λειτουργικές 
δαπάνες χρήσης των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή οι εγκαταστάσεις παύουν να 
παραχωρούνται αυτομάτως, αν το Σωματείο δεν αποδεχθεί την εν λόγω εύλογη 
συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης των οφειλομένων. 
 
 
16.- 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. 
Απαγορεύεται επίσης στο Σωματείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, των 
οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύμφωνα με το παρόν, ακόμη και για άλλη ηλικιακή 
ομάδα / κατηγορία ή μεμονωμένους αθλητές του ή για άλλες «ομάδες» αθλουμένων του, 
διαφορετικά από εκείνα που το πρόγραμμα προβλέπει. 
 
 
17.- Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει, εγγράφως μόνο, την 
παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο τηρώντας προθεσμία 10 ημερών. Στην περίπτωση 
αυτή η σύμβαση λύεται με την πάροδο των 10 ημερών αζημίως εκατέρωθεν. 
 
 
18.- Εκ του παρόντος συμφωνητικού κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο δικαίωμα 
του Δήμου προς παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, των ίδιων (σε άλλες ώρες εκτός 
του προγράμματος) ή άλλων εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου/άλλο 
……………….. και οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και με όποιους όρους κρίνει ως αναγκαίους και 
σκόπιμους. 
 
 
19.- Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε 
όρου του παρόντος από το Σωματείο έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης, οπότε 
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 άμεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις του Κλειστού 
Γυμναστηρίου/άλλο …………………………………….., οι οποίες αποδίδονται άμεσα στο Δήμο. Ο 
Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε αξίωσή του προς καταβολή αποζημίωσης, καθώς και για 
τυχόν διαφυγόντα έσοδα λόγω της πρόωρης λύσης του παρόντος εξαιτίας συμβατικής 
παράβασης του Σωματείου. 
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να επιδιώξει δικαστικά την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημιάς. 
 
 
20.- Για κάθε παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους του Σωματείου, που κατά τα 
προαναφερόμενα συνεπάγεται λύση του παρόντος συμφωνητικού, συμφωνείται ποινική 
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ρήτρα ίση με 1.000,00 €, για αναπόδεικτη ζημία (ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της 
έκτασης της ζημίας) του Δήμου εκ της συμβατικής παράβασης, του Δήμου 
δικαιούμενου να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας, 
εφόσον αποδείξει ότι υπέστη τέτοια. 
Το Σωματείο αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ποινική ρήτρα είναι δίκαιη και 

εύλογη και παραιτείται από τώρα του δικαιώματος να αμφισβητήσει το ύψος αυτής ως 

υπέρμετρο. 

Η ποινική ρήτρα συμφωνείται καταβλητέα εντός 10 ημερών από την προς αυτό όχληση. 
 
 
21.- Το Σωματείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και 

Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων του Δήμου (αρ. απόφασης Δ.Σ. ….η 

…./…./20….) και έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισμού, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαμβάνει, υποχρεούμενο σε πλήρη 

και πιστή τήρησή τους. 

 
 
22.- Η παρούσα συμφωνία καταργεί κάθε προηγούμενη, προφορική ή γραπτή, 
συμφωνία και αποτελεί το μοναδικό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών. 
 
 
23.- 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 ευχέρεια. 
Επομένως, και οποιαδήποτε ανοχή του Δήμου σε συμβατική παράβαση εκ μέρους του 
Σωματείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε 
μπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωματείο με σκοπό τη συνέχιση της συμβατικής 
του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε βάρος του συνεπειών (π.χ. 
υποχρέωση σε αποζημίωση, λύση της σύμβασης σε επόμενη παράβαση κ.λ.π.). 
24.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 
οριστικής, με απόφαση του Δήμου ή άλλης αρμόδιας αρχής, εξαιτίας της μη ύπαρξης 
της απαιτούμενης αδειοδότησης και σε οποιαδήποτε αιτία και αν αυτό 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 
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σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση από το Δήμο ούτε να παρατείνεται η 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 
 
25.- Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της σύμβασης, 
η οποία θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της. 
 
 
26.- Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούμενες διευθύνσεις της 
έδρας των συμβαλλομένων, όσο ο ένας συμβαλλόμενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 
εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του. 
 
 
27.- Αρμόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει 
μεταξύ των συμβαλλομένων από την εκτέλεση ή με αφορμή το παρόν είναι 
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 
Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (αρ. αποφ. Δ.Σ. 
……………………………………..……….) 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  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
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