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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθ. Αποφ.25/2020 

        ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ                                                               

  

     

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                Από το Πρακτικό της 9ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού  

Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΜΑΙΩΝ». 

 

      Θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας». 

 

Σήμερα, στις πέντε  (05)  του μήνα Ιουνίου (6ος) του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Ο.Τ.Α.Δ.   του Δήμου  Δυτικής Αχαΐας   

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.Δ.   

ύστερα από την αριθ. πρωτ: 413/01.06.2020   πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5  του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ, τχ Α’, φ 87/7-6-2010), και κατόπιν της αναβληθείσας την 01 

Ιουνίου 2020 συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, την συζήτηση και τη λήψη απόφασης 

στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, δηλαδή οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.Πετρόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. 

   2.Καραντζάς Άγγελος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

   3. Παλαιολόγος Κων/νος, Δ.Σ. 

   4.Oρλώφ Κυριάκος αναπληρωτής της Δ.Σ. 

Παναγιωτοπούλου Πηνελόπης. 

   5. Μπαχράς Ξενοφών, Δ.Σ. 

   6. Βερροπούλου Αγγελική 

 

    

1. Σταθόπουλος Ανδρέας, Δ.Σ. 

 

 ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα 

εκλήθησε. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της  

ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

           « Η εν λόγω εισήγηση αναφέρεται στον καθορισμό των ρυθμίσεων του Κανονισμού 

Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ο Κανονισμός αυτός 

αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τα 

Ελληνική   
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αναγραφόμενα στον εκδοθέντα Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης  ΦΕΚ 1362/τ. Β’/18.10.2001. 

Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση του Κανονισμού αυτού και επιβεβλημένη η ανάγκη για την  

γνωστοποίηση στους χρήστες και ενδιαφερόμενους που φιλοξενούνται στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των προπονήσεων και των αγώνων, οι 

υποχρεώσεις των αθλητών και προπονητών, η διαδικασία διάθεσης του χώρου και του 

εξοπλισμού του και άλλες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργιά των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Με τον παρόντα Κανονισμό,  και λαμβάνοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης». 

 2. τις διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/28-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας». 

 3. τις διατάξεις του N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».  

4. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ τ. Α’ 112/8/13-7-2010) περί 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5.τις διατάξεις του πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών 

Χώρων Άθλησης, (ΦΕΚ 1362/Β/18-10-2001) 

6. Τη συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων» (ΦΕΚ 913/τ.Β΄/20-5-2011). 

7.Την τροποποίηση του καταστατικού  του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης 

Δυμαίων (ΟΤΑΔ), του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/24-2-2012). 

 

ρυθμίζεται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και 

βασικές ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες»: 
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ      ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ                          

ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  

««  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ                                          

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΜΜΑΑΙΙΩΩΝΝ»»  
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  

««ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΜΜΑΑΙΙΩΩΝΝ»»  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Άρθρο 2 - Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 3 - Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Άρθρο 4 - Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 5 - Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 6 - Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 7 - Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Άρθρο 8 - Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή 

Άρθρο 9 - Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις αθλουμένων 

Άρθρο 12 - Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

Άρθρο 13 - Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

Άρθρο 14 - Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 15 - Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 16 - Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 17 - Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 

Άρθρο 18 - Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 19 - Γενικές διατάξεις 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ» συστήθηκε 

σύμφωνα με την υπ’αριθ. 40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 32354/6803/19-4-2011 απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο 

αριθ. 913/τ.Β’/20.05.2011 Φ.Ε.Κ. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε  και δημοσιεύθηκε στο 

αριθ. 454/τ.Β’/24.02.2012 ΦΕΚ. 

 Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει σκοπό από την μια την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική  και 

κοινωνική ανάπτυξη και αφετέρου την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και 

ιδιαίτερα των νέων, την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος καθώς επίσης  και την ενίσχυση 

των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία και 

την αναψυχή, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο 

Δήμο Δυτικής Αχαΐας. 

Στην εποπτεία του έχει τις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 Κλειστό Γυμναστήριο Κ.Αχαΐας 

 Γηπέδου Κ.Αχαΐας  

 Γηπέδου Αλισσού 

 Γηπέδου Άρλας 

 Γηπέδου Κρίνου 

 Γηπέδου Λακκόπετρας 

 Γηπέδου Λάππα 

 Γηπέδου Λιμνοχωρίου 

 Γηπέδου Μαζαρακίου 

 Γηπέδου Μετοχίου 

 Γηπέδου Νιφορείκων 

 Γηπέδου Ριόλου 

 Γηπέδου Σαγαιίκων 
 

                                          
Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων 

και υποδομών άθλησης του OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)  για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση του σκοπού του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 

«ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» της συστατικής του πράξης: 

1. Η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυµναστηρίων, γηπέδων, 

κλειστών γυµναστηρίων, βοηθητικών γηπέδων και γενικά χώρων αθλητι κών εγκαταστάσεων 

των οποίων η χρήση ανήκει, έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί στο ∆ήµο ∆υτικής 

Αχαΐας. 

2. Η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και του απαραίτητου εξοπλισµού για την 

κάλυψη των αναγκών της οργανωµένης και ελεύθερης άθλησης των κατοίκων του ∆ήµου και 

ειδικά των νέων. 

3. Η ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων άθλησης και αθλητισµού για την παιδική και εφηβική 

ηλικία και οµάδων µε ελεύθερη συµµετοχή των δηµοτών στα διάφορα σπορ. 

4. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, η αξιοποίηση των σχετικών 

προγραµµάτων και η λειτουργία ειδικών τµηµάτων για τη συµµετοχή και άθληση ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. 
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5. Η ανάπτυξη ευγενούς άµιλλας και αθλητικού πνεύµατος µέσω της σωµατικής, πνευµατικής 

και πολιτιστικής καλλιέργειας των δηµοτών. 

6. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια 

φίλαθλου πνεύµατος, συλλογικότητας και συνεργασίας και η ενίσχυση των κοινωνικών 

προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία και την αναψυχή. 

7. Η διάδοση µέσω του αθλητισµού των παραδόσεων και των φιλειρηνικών αισθηµάτων του 

λαού µας και η προώθηση µέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας µεταξύ των λαών. 

8. Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο ∆ήµο ∆υτικής 

Αχαΐας (αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιµορφωτικά σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κ.λπ.) µε 

σκοπό την καλλιέργεια φίλαθλου και συναγωνιστικού πνεύµατος. 

9. Η συνεργασία µε τους αθλητικούς δηµόσιους φορείς, τα σχολεία και τους καθηγητές 

φυσικής αγωγής, τους αθλητικούς φορείς της περιοχής και η παροχή, µε κάθε δυνατό τρόπο, 

ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης µε στόχο την ενίσχυση και τη διεύρυνση 

του πεδίου των πρωτοβουλιών και των πα− ρεµβάσεων τους για την ανάπτυξη του αθλητισµού. 

10. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία µε τους καθηγητές φυσικής 

αγωγής για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού. 
 

Η Διαχείριση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων διέπεται από την ειδικότερη νομοθεσία του 

ελληνικού κράτους όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Άρθρο 2 

Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε 

άλλη χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

υλοποιούνται:  

 Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.  

 Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.  

 Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους 

καθώς και ειδικά προγράμματα για τα ΑμεΑ.  

 Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

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

 Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των 

αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

 Προπονήσεις και αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε 

επίσημα πρωταθλήματα. 

 Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές 

κατασκηνώσεις κ.λπ. 

Επιπλέον μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, 

συναυλίες κ.λπ.  

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν: 

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

 Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης)  

 Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία  

 Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων) 
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. 

Ο Ο.Τ.Α.Δ. δύναται να εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όλες τις απαραίτητες τεχνικές 

παρεμβάσεις προκειμένου τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των 

Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 3 

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά 

ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη 

ενδεικτικά:  

• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ σε ποσοστό έως 15% επί 

των παραγωγικών ωρών άθλησης . 

• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες 

προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.  

• Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των χώρων.  

• Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για ΑμεΑ, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και 

άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων. 

• Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημέ-νη απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου. 

• Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται 

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

που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη του ΝΠΔΔ 

από τον αρμόδιο υπάλληλο του ή το εντεταλμένο μέλος του ΔΣ.  

• Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων προς 

τον Ο.Τ.Α.Δ. από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε 

περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό 

τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.  

• Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, οι 

Σύλλογοι πρέπει να ενημερώνουν τον Ο.Τ.Α.Δ. τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, εφόσον και αυτοί 

ήταν ενήμεροι.  

 

Άρθρο 4 

Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι χώροι άθλησης λειτουργούν τις ώρες 07:00 – 23:00 κάθε ημέρα, πλην επισήμων αργιών. Οι ώρες 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά 

προγράμματα, προγράμματα Γ.Γ.Α., καθώς και τις προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, Ερασιτεχνικών 

και Επαγγελματικών.  

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και το ωράριο 

λειτουργίας τους τροποποιείται ή αναστέλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. σε συνεννόηση με τα 

αθλητικά σωματεία, ανάλογα με τις ανάγκες προπονήσεων, αγώνων ή άλλων αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ή εκτάκτων γεγονότων. 
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Άρθρο 5 

Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Κάθε υπηρεσία, Δημόσια ή Ν.Π.Δ.Δ., κάθε Ν.Π.Ι.Δ. ή αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Σωματείο), 

ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, απευθύνεται εγγράφως στο 

Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ, το οποίο οφείλει να αποφασίζει και να απαντά σε κάθε αίτημα. Η απάντηση πρέπει να 

δίδεται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

5α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε Αθλητικά Σωματεία 

Λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και 

ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά – 

Περιφερειακά – Πανελλήνια, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς τον Ο.Τ.Α.Δ. για τη χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 30η Ιουνίου 

κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια 

αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

αναφέρονται με σαφήνεια:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.  

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

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

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους 

αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. με αποφάσεις του καθορίζει τις ώρες χρήσης των γηπέδων για κάθε σωματείο, 

λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στον πίνακα μοριοδότησης. 

Ο ακριβής τρόπος μοριοδότησης με τα αντίστοιχα κριτήρια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισ-μού. Οι ώρες κατανέμονται στις ομάδες 

αναλογικά, βάσει του αριθμού των μορίων τους. 

Το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο όργανο του Ο.Τ.Α.Δ.  εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη 

απάντηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ.  την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και 

εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεώτερη 

απόφαση του Δ.Σ. 

Οι ώρες κοινού και το Πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα σωματεία 

αναρτώνται έξω από τα γήπεδα και στο Διαδίκτυο. 

5β) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών (εκτός 

αθλητικών σωματείων). 

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

κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση 

στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

 Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητεί τη χρήση του χώρου.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους 

αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 5α, σχετικά με τη χρήση από τα 

αθλητικά σωματεία. 
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5γ) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εκτός αθλητικών 

σωματείων) 

Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται 

κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό, όπως αυτές ορίζονται από το Νομικό Πρόσωπο σχετικά με το 

πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.  

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων, αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος 

Κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι 

υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και 

ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα μέλους (αναγράφεται 

συγκεκριμένος αριθμός μέλους, η επωνυμία του Ο.Τ.Α.Δ., ονοματεπώνυμο αθλητή, καθώς και η περίοδος 

που αφορά), την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  

Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη 

γραμματεία του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου, αλλά και τη δέσμευση 

αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων βάσει της διαθεσιμότητας αυτών, γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας 

μέλους του αθλούμενου.  

Επιτρέπεται η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση. Σε 

περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, 

υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στη γραμματεία του Ο.Τ.Α.Δ. όπου αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα 

που επιθυμούν, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την 

υποβολή της. Η γραμματεία του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένο όργανο, 

ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 

διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

Η χρήση του στίβου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας από τους πολίτες επιτρέπεται όλες τις ώρες που 

είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, εκτός των ωρών προπόνησης ανδρικών ομάδων των σωματείων, για 

αποφυγή τραυματισμών. Οι ώρες αυτές θα είναι καθορισμένες και αναρτημένες στην αρχή κάθε αθλητικής 

περιόδου με ευθύνη του Ο.Τ.Α.Δ. 

5δ) Άρνηση παραχώρησης 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το ΝΠΔΔ και το 

Δήμο Δυτικής Αχαΐας δεν γίνονται δεκτά.  

5ε) Η περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα φυσικά 

πρόσωπα προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης των χώρων 

δεν μεταβιβάζεται. 

 

Άρθρο 6 

Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Μετά την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, υπογράφεται μεταξύ του Ο.Τ.Α.Δ. και 

του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/Συλλόγου, σύμβαση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης όπου 

περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση που διατίθεται.  

 Το χρονικό διάστημα διάθεσης.  

 Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.  
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 Τα κινητά πάγια του ΝΠΔΔ που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.  

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

 Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση 

διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχεται στο σύνολό 

του. 

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

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.  

Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης 

του χώρου και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του προγράμματος ή της 

εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η έγκριση ανακαλείται. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση ή αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση 

αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η οικονομική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει 

ως προϋπόθεση, και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται: 

 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.  

 Η εγκατάσταση/χώρος που τους διατίθεται και η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.  

 Η ημέρα, ώρα και διάρκεια, κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.  

 Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.  

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

ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.  

Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη 

υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που 

χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του 

προσωπικού και της διοίκησης του Ο.Τ.Α.Δ. 

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται 

εγγράφως στη γραμματεία του Νομικού Προσώπου. 

 

Άρθρο 7 

Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Ο.Τ.Α.Δ γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με 

την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για 

κάθε απώλεια ή φθορά. Η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται στον υπεύθυνο υπάλληλο ή 

εξουσιοδοτημένο όργανο με την ίδια διαδικασία, όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή 

καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Α.Δ. 

με σχετική έκθεση και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 8 

Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή  

Η συμβολική συμμετοχή ή το αντίτιμο διάθεσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται 

ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται 

χρήση του χώρου και θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., είτε σε ανταπόκριση των κατά περίπτωση 

αιτημάτων, είτε με κανονιστική απόφαση. Δίνεται η δυνατότητα στον Ο.Τ.Α.Δ. να εισηγηθεί με ειδική 
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αιτιολόγηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση θα παραχωρούνται αθλητικοί 

χώροι, χωρίς καταβολή τιμήματος, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των συμφωνητικών που υπογράφουν οι φορείς ή τα 

πρόσωπα με τον Ο.Τ.Α.Δ. συνεπάγεται αυτόματα τη διακοπή της διάθεση των χώρων για χρονικό 

διάστημα το οποίο θα ορισθεί σύμφωνα με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 9 

Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, καθώς 

και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού, έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η 

χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στον Ο.Τ.Α.Δ. και 

διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του 

χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Ο.Τ.Α.Δ. την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και 

εν γένει ζημιές στον εξοπλισμό και αγωνιστικό χώρο της εγκατάστασης και βαρύνεται με το κόστος της 

αποκατάστασής τους.  

                                                              

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Για να επιτραπεί η είσοδος και προπόνηση σε οποιονδήποτε Δημοτικό χώρο άθλησης πρέπει: 

 Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της 

προπονητικής ικανότητας του προπονητή θα πρέπει να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη 

δήλωση από τη Διοίκηση της ομάδας. 

 Η εμφάνιση όλων των αθλητών να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση 

π.χ. φόρμες, αθλητικά υποδήματα, μπάλες κ.λπ. 

 Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου με 

ονομαστική κατάσταση των αθλητών, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από ιατρό και 

δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο του Σωματείου. Με ευθύνη του, κάθε αθλητικό σωματείο θα πρέπει στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μήνα και όχι αργότερα από την 10η του επομένου, να προσκομίζει στον Ο.Τ.Α.Δ. 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν 

προκύψει μεταβολές (προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π). Ο Ο.Τ.Α.Δ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

συμβάντα στην προπόνηση και τους αγώνες των αθλητών. 

 Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής φροντίδας των αθλητών τους κατά 

την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων, καθώς και να διαθέτουν δικό τους φαρμακείο. 

 Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της 

αποχώρησής τους στους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για πρόληψη ατυχημάτων κατά 

την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των 

χώρων, και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή. Όταν 

εισέρχονται στους χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο 

σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός 

του Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο εκπρόσωπος του Ο.Τ.Α.Δ. που βρίσκεται στο συγκεκριμένο 

χώρο άθλησης.  

 Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

για ιδιαίτερα μαθήματα. 
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 Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, ο Σύλλογος θα 

πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του 1 μήνα πριν. 

 Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί  να προκαλέσει την 

απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης για χρονικό διάστημα που θα 

αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. 

                                                           

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις αθλουμένων 

Μεμονωμένων ατόμων – Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή – Σχολικών ομάδων – Προγραμμάτων Γ.Γ.Α 

(Μαζικού αθλητισμού και ταλέντα) – λοιπών φορέων 

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις υποδείξεις του υπαλλήλου του κάθε αθλητικού χώρου. Η συμπεριφορά τους πρέπει να 

είναι κόσμια. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν, πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο 

υπάλληλο ή εντεταλμένο σύμβουλο του Δημοτικού αθλητικού χώρου. 

Ειδικότερα για τους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης του Ο.Τ.Α.Δ.., απαραίτητη προϋπόθεση για 

την χρήση των χώρων είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την έκδοση αθλητικής 

ταυτότητας: 

 Βεβαίωση παιδιάτρου (για τα παιδιά). 

 Βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου  

 Δύο (2) Φωτογραφίες 

 Αριθμός φορολογικού Μητρώου 

 Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. 

 Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί ώστε να αποδειχθεί προνόμιο εκπτώσεως σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πιστοποιητικό πολυτεκνίας  κ.λπ.). 

Τα μέλη των προγραμμάτων του Ο.Τ.Α.Δ. είναι υποχρεωμένα να φέρουν μαζί τους την αθλητική τους 

ταυτότητα κάθε φορά που ευρίσκονται στο χώρο και αθλούνται.                                                       

 

 

 

Άρθρο 12 

Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Ο.Τ.Α.Δ. καθώς και χρήσης των οργάνων του και 

του εξοπλισμού του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές 

στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων και του 

περιβάλλοντός τους. Οι εσκεμμένες φθορές του εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων 

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

2. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών, καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή 

του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Α.Δ. Ανάλογα με τις 

περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στο σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο 

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με 

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

πεντακοσίων ευρώ (500 €).  

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, που επιλαμβάνεται άμεσα, μετά από 

εισήγηση του υπεύθυνου υπαλλήλου ή εντεταλμένου συμβούλου με τη μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση. Οι 
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ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις του στο Δ.Σ. και να παραστούν – 

εκπροσωπηθούν στη σχετική συνεδρίασή του.  

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

ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, 

εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση 

των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ.  

Η απρεπής και προσβλητική συμπεριφορά ατόμου προς το προσωπικό του ΟΤΑΔ ή προς τους 

ωφελούμενους των εγκαταστάσεων, συνεπάγεται την άμεση αποβολή του ατόμου από το χώρο και 

κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητκού Συμβουλίου μπορεί να απαγορευθεί η 

πρόσβασής τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 

Άρθρο 13 

Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

1. Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των 

αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως 

μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα (χρήση βασικού σταθερού 

εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).  

2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση από τον 

υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε ειδικό Βιβλίο. Στο τέλος της 

προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο στον υπεύθυνο του χώρου.  

3. Ο υπεύθυνος υπάλληλος κάθε εγκατάστασης και το λοιπό προσωπικό δεν είναι αρμόδιοι για να 

τοποθετούν, μετακινούν, μεταφέρεουν τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, 

βατήρες, τέρματα κ.λπ., εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών 

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

έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της 

προπόνησης.  

4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων μέσα 

στις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Α.Δ. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται 

και παραδίδονται στον υπεύθυνο υπάλληλο. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι 

του Ο.Τ.Α.Δ. από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία, αποθήκες, θα 

ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, ώστε να τους παρα-δοθούν ύστερα 

από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ανωτέρω προβλέφθηκε. 

5. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, οι αθλούμενοι πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του 

θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που μετακίνησαν. Επίσης πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό 

αντικείμενο που έφεραν (π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους 

απορριμμάτων. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να αφήσουν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν. 

6. Απαγορεύονται στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιμα, τσιγάρα 

κ.λπ. 

7. Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Ο.Τ.Α.Δ και το προσωπικό του 

ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τους 

χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8. Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου, επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε 

όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. 

9. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή άλλο όργανο του Ο.Τ.Α.Δ. ότι σε τρεις προπονήσεις Σωματείου 

στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λίγοι αθλητές, τότε ο Οργανισμός έχει την δυνατότητα να 
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παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα ή να κρατήσει την ώρα για λογαριασμό των δράσεών 

του. 

 

 

Άρθρο 14 

Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

1.Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.  

2. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του 

ωραρίου.  

3. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, 

φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ (όταν προβλέπεται από την αθλητική νομοθεσία) που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. 

Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα. 

4. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο. 

5. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στον Ο.Τ.Α.Δ. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε 

αγώνα. 

 

Άρθρο 15 

Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Α. Διεξαγωγή αγώνα σε Κλειστό γυμναστήριο 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του 

κάθε αθλήματος. 

Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Α.Δ. φροντίζουν ώστε να υπάρχουν στο γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για την 

ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την άδεια αγώνα για την διεξαγωγή πρωταθλημάτων, 

αγώνων κλπ κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει την δικαιοδοσία στον αθλητικό 

χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για την αποφυγή βίας, φθορών κλπ. 

Μία ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, 

χρονόμετρα και ό, τι άλλο χρειασθεί, από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο το 

Σωματείου. 

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμιά 

αρμοδιότητα στον αθλητικό χώρο. 

Σε περίπτωση ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λπ. επιτρέπεται, με την άδεια του Παρατηρητή και 

της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου του Ο.Τ.Α.Δ. 

προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς. 

Σε περιπτώσεις time-out ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, τότε την ευθύνη 

την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Ο.Τ.Α.Δ. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ’ 

όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα, φάρμακα και το αυτοκίνητο μεταφοράς 

ασθενών με οδηγό. Το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο για 

αποκλειστική χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού. 

Β. Διεξαγωγή αγώνα σε ανοιχτό γήπεδο. 

Ισχύουν όλα τα ανωτέρω.  

Γ. Διεξαγωγή αγώνων στίβου 
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Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του O.T.A.Δ. και τον 

αρμόδιο υπάλληλο, με κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί με την προκήρυξη 

των αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. 

Η τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα κ.λπ. είναι αποκλειστική 

ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Ο.Τ.Α.Δ. 

Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος ο 

σύλλογος. Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του συλλόγου. Ο ΟΤΑΔ πρέπει να διαθέτει 

τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η χάραξη των γραμμών στο 

στίβο με κουρασάνι, καθώς και η χάραξη των γραμμών για τις ρίψεις είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και γίνονται 

από το προσωπικό του σταδίου παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ' 

όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα φάρμακα και το αυτοκίνητο μεταφοράς 

ασθενών με οδηγό. Ο ΟΤΑΔ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο για αποκλειστική 

χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας του αθλητικού χώρου καθώς και διαθέσιμο ιατρό κατά 

τις ώρες λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα καλείται όποτε παραστεί ανάγκη. 

 

Άρθρο 16 

Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η διάθεσή τους: 

• Όταν ο ΟΤΑΔ γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε 

αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν 

δημιουργεί δυσεπίλυτο πρόβλημα στη λειτουργία τους (αποκλεισμός ή μηδενισμός σε αγώνα κ.λπ.). 

• Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό έλεγχο 

πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας. 

• Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα Κανονισμό ή με 

το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

• Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη 

χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας 

των χώρων.  

• Όταν ο αιτών δεν πληροί  τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 17 

Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 

Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι:  

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

2. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.  

3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την 

έγκριση του ΟΤΑΔ, με εξαίρεση συγκεκριμένους και καθορισμένους χώρους και για θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία των αθλητικών συλλόγων.  

5. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

6. Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (εξαιρούνται τα κατοικίδια ως 

συνοδοί ΑμεΑ).  

7. Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.λπ.). 

ΑΔΑ: ΩΙΣ8ΟΚ9Ε-ΠΝ2



                                                                                      

 

16 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 

 

 

Άρθρο 18 

Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

1. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.  

2. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από τον Οργανισμό και 

απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. 

3. Ο ΟΤΑΔ δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των 

αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματά του ή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ή διαφόρων κατά 

καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του.  

4. Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.  

5. Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ έναντι 

αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση.  

6. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες 

ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά 

τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα 

πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να 

γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΟΤΑΔ τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να 

προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους 

προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους.  

7. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε 

συμπεφωνημένα με τον Οργανσιμό σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για 

λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προη-γούμενα, υποχρεούνται στην καθαίρεση ή 

απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των 

αντίστοιχων αγώνων.  

8. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή 

απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις 

επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.  

9. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται 

αποδεκτές σε καμία περίπτωση.  

10. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον 

παρόντα Κανονισμό. 

 

 

 

 

Άρθρο 19 

Γενικές διατάξεις 

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

των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. 

2. Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον από 

τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με 

τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.  
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3. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από 

εισήγηση για το χώρο που ο αθλητικός φορέας θα καταλάβει και τον ορισμένο χρόνο που γίνεται η 

παραχώρηση, η οποία και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.  

4. Κυλικεία ή αυτόματοι πωλητές μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα σχετικό Νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων 

και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. 

5. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, 

προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

ιδιοσκευασμάτων.  

6. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου ή αυτόματου μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την 

καθαριότητα του χώρου.  

7. Υπεύθυνο για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών 

εγκαταστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΑΔ.  

8. Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία. Το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση 

διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής.  

9. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του 

Οργανισμού ή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.  

10. Το διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως 

Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται.  

11. Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις 

αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους 

αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του ΟΤΑΔ κατά τη διάρκεια των αγώνων, σύμφωνα και με τις 

προκηρύξεις των αντίστοιχων Ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των δικαιούχων ομάδων και φορέων 

να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους 

αντίστοιχους χώρους.  

12. Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό 

των ανωτέρω εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑΔ, βάσει του άρθρου 56 του Ν. 2575/99 ως 

ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνη-τικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη 

του αγώνα στον οποίο αφορούν. 

13. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (Κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ) αρμοδιότητας 

του Οργανισμού, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινοπνευματωδών που 

απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής 

(κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 

ατομικής υγιεινής.  

14. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την 

τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο 

οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει 

εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το 

πράττει τότε να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία. 

15. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

(ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.  

16. Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα 

εκφράζουν τη διοίκηση του ΟΤΑΔ. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, 
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σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα 

παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την 

ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο και χρόνο ανάρτησης αυτού.  

17. Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένος σύμβουλος που ορίζεται ως αρμόδιος 

μπορεί να προβεί:  

Α) στην απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,  

Β) στην διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η 

ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,  

Γ) στην κλήση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

18. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των ΑμεΑ. 

19. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ. κλειδιά έχει το προσωπικό του χώρου άθλησης με 

απόφαση του Προέδρου του ΟΤΑΔ. 

20. Υπάλληλοι χώρων άθλησης απαγορεύεται, για τα καθήκοντα που υποχρεούνται να προσφέρουν, να 

αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες. 

21. Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους καθώς και 

όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων (επισκέπτες κ.λπ.). 

22. Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για αποθήκευση οργάνων, αθλητικών υλικών όπως και 

χώρους αποδυτηρίων, αιθουσών για λειτουργία των γραφείων του, είτε αυτοί βρίσκονται σε 

στεγασμένους χώρους, είτε σε λυόμενες μεταφερόμενες κατασκευές, δύναται το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, να τους παραχωρήσει για συγκεκριμένη περίοδο, μετά από γραπτή 

αίτηση του συλλόγου, με την υποχρέωση να παραδώσει στο τέλος της περιόδου τον συγκεκριμένο 

χώρο όπως αρχικά τον παρέλαβε. 

23. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών χώρων και δεν συμπεριλαμ-βάνεται στον 

παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση των οργάνων του ΟΤΑΔ. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του 

παρόντος Κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του. 

24. Όλοι οι αθλητές – χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των αθλητικών χώρων υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού και στις υποδείξεις του προσωπικού και 

των οργάνων του ΟΤΑΔ. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων από τα παραπάνω πρόσωπα και τους φορείς, συνιστά 

αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

Νεότερες νομοθετικές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ και μεταβάλουν το περιεχόμενο του παρόντος 

Κανονισμού, υπερισχύουν αυτού. 

Η παρούσα Απόφαση ψηφίστηκε από τα μελή που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση της ……/ /2020, έλαβε 

αύξοντα αριθμό ………./2020 και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

                 

Ακριβές αντίγραφο 

Κ.ΑΧΑΪΑ 

Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ 

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Καταστατικό αθλητικού σωματείου. 

 Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 11 § 3). 

 Υπεύθυνη δήλωση προπονητικής ικανότητας. 

                                                                                     Ο ΑΙΤΩΝ 

                                                                              (υπογραφή-σφραγίδα) 
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Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία το μέλος Δ.Σ. κ. Μπαχράς Ξενοφών  

δήλωσε τα εξής: « πρωτ’απ’όλα αναφέρω ότι τα σωματεία του Δήμου δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να πληρώνουν για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης θεωρώ πως στο 

άρθρο 18 παρ.6 στο σημείο … -θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των 

αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΟΤΑΔ τα 

αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους….-,  να μην είναι υποχρεωτική η 

προσκόμιση των συμφωνητικών».  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν επιχειρήματα πάνω στις δύο απόψεις και το 

μέλος του Δ.Σ. κ Παλαιολόγος Κων/νος πρότεινε τα συμφωνητικά να προσκομίζονται 

προαιρετικά. Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. στη συνέχεια  διατύπωσε εκ νέου το άρθρο 18 παρ. 6 ως κάτωθι: 

«Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες 

ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων 

κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους 

διαφημιζόμενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων 

διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΟΤΑΔ τα αντίστοιχα 

συμφωνητικά (προαιρετικά) με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και 

τα δικαιώματα του Δήμου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω 

διαφημιστικούς χώρους».  

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 

Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΟΤΑΔ, ως κάτωθι: 
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ      ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ                          

ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  

««  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ                                          

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΜΜΑΑΙΙΩΩΝΝ»»  
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  

««ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΜΜΑΑΙΙΩΩΝΝ»»  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Άρθρο 2 - Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 3 - Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Άρθρο 4 - Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 5 - Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 6 - Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 7 - Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Άρθρο 8 - Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή 

Άρθρο 9 - Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις αθλουμένων 

Άρθρο 12 - Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

Άρθρο 13 - Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

Άρθρο 14 - Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 15 - Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 16 - Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 17 - Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 

Άρθρο 18 - Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 19 - Γενικές διατάξεις 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ» συστήθηκε 

σύμφωνα με την υπ’αριθ. 40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 32354/6803/19-4-2011 απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο 

αριθ. 913/τ.Β’/20.05.2011 Φ.Ε.Κ. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε  και δημοσιεύθηκε στο 

αριθ. 454/τ.Β’/24.02.2012 ΦΕΚ. 

 Το Ν.Π.Δ.Δ. έχει σκοπό από την μια την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική  και 

κοινωνική ανάπτυξη και αφετέρου την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και 

ιδιαίτερα των νέων, την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος καθώς επίσης  και την ενίσχυση 

των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία και 

την αναψυχή, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο 

Δήμο Δυτικής Αχαΐας. 

Στην εποπτεία του έχει τις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 Κλειστό Γυμναστήριο Κ.Αχαΐας 

 Γηπέδου Κ.Αχαΐας  

 Γηπέδου Αλισσού 

 Γηπέδου Άρλας 

 Γηπέδου Κρίνου 

 Γηπέδου Λακκόπετρας 

 Γηπέδου Λάππα 

 Γηπέδου Λιμνοχωρίου 

 Γηπέδου Μαζαρακίου 

 Γηπέδου Μετοχίου 

 Γηπέδου Νιφορείκων 

 Γηπέδου Ριόλου 

 Γηπέδου Σαγαιίκων 
 

                                          
Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων 

και υποδομών άθλησης του OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)  για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση του σκοπού του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 

«ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» της συστατικής του πράξης: 

11. Η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυµναστηρίων, γηπέδων, 

κλειστών γυµναστηρίων, βοηθητικών γηπέδων και γενικά χώρων αθλητι κών εγκαταστάσεων 

των οποίων η χρήση ανήκει, έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί στο ∆ήµο ∆υτικής 

Αχαΐας. 

12. Η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και του απαραίτητου εξοπλισµού για την 

κάλυψη των αναγκών της οργανωµένης και ελεύθερης άθλησης των κατοίκων του ∆ήµου και 

ειδικά των νέων. 

13. Η ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων άθλησης και αθλητισµού για την παιδική και εφηβική 

ηλικία και οµάδων µε ελεύθερη συµµετοχή των δηµοτών στα διάφορα σπορ. 

14. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού, η αξιοποίηση των σχετικών 

προγραµµάτων και η λειτουργία ειδικών τµηµάτων για τη συµµετοχή και άθληση ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. 
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15. Η ανάπτυξη ευγενούς άµιλλας και αθλητικού πνεύµατος µέσω της σωµατικής, πνευµατικής 

και πολιτιστικής καλλιέργειας των δηµοτών. 

16. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δηµοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια 

φίλαθλου πνεύµατος, συλλογικότητας και συνεργασίας και η ενίσχυση των κοινωνικών 

προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία και την αναψυχή. 

17. Η διάδοση µέσω του αθλητισµού των παραδόσεων και των φιλειρηνικών αισθηµάτων του 

λαού µας και η προώθηση µέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας µεταξύ των λαών. 

18. Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο ∆ήµο ∆υτικής 

Αχαΐας (αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιµορφωτικά σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κ.λπ.) µε 

σκοπό την καλλιέργεια φίλαθλου και συναγωνιστικού πνεύµατος. 

19. Η συνεργασία µε τους αθλητικούς δηµόσιους φορείς, τα σχολεία και τους καθηγητές 

φυσικής αγωγής, τους αθλητικούς φορείς της περιοχής και η παροχή, µε κάθε δυνατό τρόπο, 

ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης µε στόχο την ενίσχυση και τη διεύρυνση 

του πεδίου των πρωτοβουλιών και των πα− ρεµβάσεων τους για την ανάπτυξη του αθλητισµού. 

20. Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία µε τους καθηγητές φυσικής 

αγωγής για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού. 
 

Η Διαχείριση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων διέπεται από την ειδικότερη νομοθεσία του 

ελληνικού κράτους όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Άρθρο 2 

Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε 

άλλη χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

υλοποιούνται:  

 Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.  

 Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.  

 Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους 

καθώς και ειδικά προγράμματα για τα ΑμεΑ.  

 Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

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

 Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των 

αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

 Προπονήσεις και αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε 

επίσημα πρωταθλήματα. 

 Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές 

κατασκηνώσεις κ.λπ. 

Επιπλέον μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, 

συναυλίες κ.λπ.  

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν: 

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

 Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης)  

 Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία  

 Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων) 
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. 

Ο Ο.Τ.Α.Δ. δύναται να εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όλες τις απαραίτητες τεχνικές 

παρεμβάσεις προκειμένου τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των 

Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 3 

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά 

ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη 

ενδεικτικά:  

• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ σε ποσοστό έως 15% επί 

των παραγωγικών ωρών άθλησης . 

• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες 

προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.  

• Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των χώρων.  

• Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για ΑμεΑ, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και 

άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων. 

• Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημέ-νη απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου. 

• Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται 

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

που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη του ΝΠΔΔ 

από τον αρμόδιο υπάλληλο του ή το εντεταλμένο μέλος του ΔΣ.  

• Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων προς 

τον Ο.Τ.Α.Δ. από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε 

περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό 

τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.  

• Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, οι 

Σύλλογοι πρέπει να ενημερώνουν τον Ο.Τ.Α.Δ. τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, εφόσον και αυτοί 

ήταν ενήμεροι.  

 

Άρθρο 4 

Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι χώροι άθλησης λειτουργούν τις ώρες 07:00 – 23:00 κάθε ημέρα, πλην επισήμων αργιών. Οι ώρες 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά 

προγράμματα, προγράμματα Γ.Γ.Α., καθώς και τις προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, Ερασιτεχνικών 

και Επαγγελματικών.  

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και το ωράριο 

λειτουργίας τους τροποποιείται ή αναστέλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. σε συνεννόηση με τα 

αθλητικά σωματεία, ανάλογα με τις ανάγκες προπονήσεων, αγώνων ή άλλων αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ή εκτάκτων γεγονότων. 
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Άρθρο 5 

Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Κάθε υπηρεσία, Δημόσια ή Ν.Π.Δ.Δ., κάθε Ν.Π.Ι.Δ. ή αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Σωματείο), 

ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, απευθύνεται εγγράφως στο 

Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ, το οποίο οφείλει να αποφασίζει και να απαντά σε κάθε αίτημα. Η απάντηση πρέπει να 

δίδεται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

5α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε Αθλητικά Σωματεία 

Λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και 

ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά – 

Περιφερειακά – Πανελλήνια, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς τον Ο.Τ.Α.Δ. για τη χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 30η Ιουνίου 

κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια 

αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

αναφέρονται με σαφήνεια:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.  

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

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

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους 

αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. με αποφάσεις του καθορίζει τις ώρες χρήσης των γηπέδων για κάθε σωματείο, 

λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στον πίνακα μοριοδότησης. 

Ο ακριβής τρόπος μοριοδότησης με τα αντίστοιχα κριτήρια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισ-μού. Οι ώρες κατανέμονται στις ομάδες 

αναλογικά, βάσει του αριθμού των μορίων τους. 

Το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο όργανο του Ο.Τ.Α.Δ.  εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη 

απάντηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ.  την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και 

εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεώτερη 

απόφαση του Δ.Σ. 

Οι ώρες κοινού και το Πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα σωματεία 

αναρτώνται έξω από τα γήπεδα και στο Διαδίκτυο. 

5β) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών (εκτός 

αθλητικών σωματείων). 

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

κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση 

στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

 Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητεί τη χρήση του χώρου.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους 

αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 5α, σχετικά με τη χρήση από τα 

αθλητικά σωματεία. 
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5γ) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εκτός αθλητικών 

σωματείων) 

Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται 

κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό, όπως αυτές ορίζονται από το Νομικό Πρόσωπο σχετικά με το 

πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.  

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων, αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος 

Κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι 

υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και 

ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα μέλους (αναγράφεται 

συγκεκριμένος αριθμός μέλους, η επωνυμία του Ο.Τ.Α.Δ., ονοματεπώνυμο αθλητή, καθώς και η περίοδος 

που αφορά), την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  

Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη 

γραμματεία του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου, αλλά και τη δέσμευση 

αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων βάσει της διαθεσιμότητας αυτών, γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας 

μέλους του αθλούμενου.  

Επιτρέπεται η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση. Σε 

περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, 

υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στη γραμματεία του Ο.Τ.Α.Δ. όπου αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα 

που επιθυμούν, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την 

υποβολή της. Η γραμματεία του Νομικού Προσώπου ή ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένο όργανο, 

ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 

διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

Η χρήση του στίβου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας από τους πολίτες επιτρέπεται όλες τις ώρες που 

είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, εκτός των ωρών προπόνησης ανδρικών ομάδων των σωματείων, για 

αποφυγή τραυματισμών. Οι ώρες αυτές θα είναι καθορισμένες και αναρτημένες στην αρχή κάθε αθλητικής 

περιόδου με ευθύνη του Ο.Τ.Α.Δ. 

5δ) Άρνηση παραχώρησης 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το ΝΠΔΔ και το 

Δήμο Δυτικής Αχαΐας δεν γίνονται δεκτά.  

5ε) Η περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα φυσικά 

πρόσωπα προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης των χώρων 

δεν μεταβιβάζεται. 

 

Άρθρο 6 

Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Μετά την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, υπογράφεται μεταξύ του Ο.Τ.Α.Δ. και 

του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/Συλλόγου, σύμβαση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης όπου 

περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση που διατίθεται.  

 Το χρονικό διάστημα διάθεσης.  

 Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.  
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 Τα κινητά πάγια του ΝΠΔΔ που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.  

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

 Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση 

διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχεται στο σύνολό 

του. 

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

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.  

Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης 

του χώρου και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του προγράμματος ή της 

εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η έγκριση ανακαλείται. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση ή αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση 

αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η οικονομική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει 

ως προϋπόθεση, και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται: 

 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.  

 Η εγκατάσταση/χώρος που τους διατίθεται και η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.  

 Η ημέρα, ώρα και διάρκεια, κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.  

 Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.  

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

ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.  

Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη 

υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που 

χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του 

προσωπικού και της διοίκησης του Ο.Τ.Α.Δ. 

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται 

εγγράφως στη γραμματεία του Νομικού Προσώπου. 

 

Άρθρο 7 

Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Ο.Τ.Α.Δ γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με 

την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για 

κάθε απώλεια ή φθορά. Η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται στον υπεύθυνο υπάλληλο ή 

εξουσιοδοτημένο όργανο με την ίδια διαδικασία, όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή 

καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Α.Δ. 

με σχετική έκθεση και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 8 

Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή  

Η συμβολική συμμετοχή ή το αντίτιμο διάθεσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται 

ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται 

χρήση του χώρου και θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., είτε σε ανταπόκριση των κατά περίπτωση 

αιτημάτων, είτε με κανονιστική απόφαση. Δίνεται η δυνατότητα στον Ο.Τ.Α.Δ. να εισηγηθεί με ειδική 
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αιτιολόγηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση θα παραχωρούνται αθλητικοί 

χώροι, χωρίς καταβολή τιμήματος, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των συμφωνητικών που υπογράφουν οι φορείς ή τα 

πρόσωπα με τον Ο.Τ.Α.Δ. συνεπάγεται αυτόματα τη διακοπή της διάθεση των χώρων για χρονικό 

διάστημα το οποίο θα ορισθεί σύμφωνα με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 9 

Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, καθώς 

και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού, έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η 

χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στον Ο.Τ.Α.Δ. και 

διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του 

χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Ο.Τ.Α.Δ. την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και 

εν γένει ζημιές στον εξοπλισμό και αγωνιστικό χώρο της εγκατάστασης και βαρύνεται με το κόστος της 

αποκατάστασής τους.  

                                                              

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Για να επιτραπεί η είσοδος και προπόνηση σε οποιονδήποτε Δημοτικό χώρο άθλησης πρέπει: 

 Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της 

προπονητικής ικανότητας του προπονητή θα πρέπει να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη 

δήλωση από τη Διοίκηση της ομάδας. 

 Η εμφάνιση όλων των αθλητών να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση 

π.χ. φόρμες, αθλητικά υποδήματα, μπάλες κ.λπ. 

 Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου με 

ονομαστική κατάσταση των αθλητών, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από ιατρό και 

δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο του Σωματείου. Με ευθύνη του, κάθε αθλητικό σωματείο θα πρέπει στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μήνα και όχι αργότερα από την 10η του επομένου, να προσκομίζει στον Ο.Τ.Α.Δ. 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν 

προκύψει μεταβολές (προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π). Ο Ο.Τ.Α.Δ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

συμβάντα στην προπόνηση και τους αγώνες των αθλητών. 

 Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής φροντίδας των αθλητών τους κατά 

την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων, καθώς και να διαθέτουν δικό τους φαρμακείο. 

 Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της 

αποχώρησής τους στους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για πρόληψη ατυχημάτων κατά 

την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των 

χώρων, και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή. Όταν 

εισέρχονται στους χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο 

σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός 

του Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο εκπρόσωπος του Ο.Τ.Α.Δ. που βρίσκεται στο συγκεκριμένο 

χώρο άθλησης.  

 Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

για ιδιαίτερα μαθήματα. 
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 Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, ο Σύλλογος θα 

πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του 1 μήνα πριν. 

 Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί  να προκαλέσει την 

απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης για χρονικό διάστημα που θα 

αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. 

                                                           

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις αθλουμένων 

Μεμονωμένων ατόμων – Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή – Σχολικών ομάδων – Προγραμμάτων Γ.Γ.Α 

(Μαζικού αθλητισμού και ταλέντα) – λοιπών φορέων 

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις υποδείξεις του υπαλλήλου του κάθε αθλητικού χώρου. Η συμπεριφορά τους πρέπει να 

είναι κόσμια. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν, πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο 

υπάλληλο ή εντεταλμένο σύμβουλο του Δημοτικού αθλητικού χώρου. 

Ειδικότερα για τους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης του Ο.Τ.Α.Δ.., απαραίτητη προϋπόθεση για 

την χρήση των χώρων είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την έκδοση αθλητικής 

ταυτότητας: 

 Βεβαίωση παιδιάτρου (για τα παιδιά). 

 Βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου  

 Δύο (2) Φωτογραφίες 

 Αριθμός φορολογικού Μητρώου 

 Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. 

 Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί ώστε να αποδειχθεί προνόμιο εκπτώσεως σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πιστοποιητικό πολυτεκνίας  κ.λπ.). 

Τα μέλη των προγραμμάτων του Ο.Τ.Α.Δ. είναι υποχρεωμένα να φέρουν μαζί τους την αθλητική τους 

ταυτότητα κάθε φορά που ευρίσκονται στο χώρο και αθλούνται.                                                       

 

 

 

Άρθρο 12 

Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Ο.Τ.Α.Δ. καθώς και χρήσης των οργάνων του και 

του εξοπλισμού του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές 

στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων και του 

περιβάλλοντός τους. Οι εσκεμμένες φθορές του εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων 

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

2. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών, καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή 

του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Α.Δ. Ανάλογα με τις 

περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στο σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο 

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με 

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

πεντακοσίων ευρώ (500 €).  

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, που επιλαμβάνεται άμεσα, μετά από 

εισήγηση του υπεύθυνου υπαλλήλου ή εντεταλμένου συμβούλου με τη μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση. Οι 
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ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις του στο Δ.Σ. και να παραστούν – 

εκπροσωπηθούν στη σχετική συνεδρίασή του.  

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

ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, 

εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση 

των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ.  

Η απρεπής και προσβλητική συμπεριφορά ατόμου προς το προσωπικό του ΟΤΑΔ ή προς τους 

ωφελούμενους των εγκαταστάσεων, συνεπάγεται την άμεση αποβολή του ατόμου από το χώρο και 

κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητκού Συμβουλίου μπορεί να απαγορευθεί η 

πρόσβασής τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 

Άρθρο 13 

Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

1. Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των 

αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως 

μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα (χρήση βασικού σταθερού 

εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).  

2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση από τον 

υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε ειδικό Βιβλίο. Στο τέλος της 

προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο στον υπεύθυνο του χώρου.  

3. Ο υπεύθυνος υπάλληλος κάθε εγκατάστασης και το λοιπό προσωπικό δεν είναι αρμόδιοι για να 

τοποθετούν, μετακινούν, μεταφέρεουν τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, 

βατήρες, τέρματα κ.λπ., εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών 

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

έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της 

προπόνησης.  

4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων μέσα 

στις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Α.Δ. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται 

και παραδίδονται στον υπεύθυνο υπάλληλο. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι 

του Ο.Τ.Α.Δ. από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία, αποθήκες, θα 

ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, ώστε να τους παρα-δοθούν ύστερα 

από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ανωτέρω προβλέφθηκε. 

5. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, οι αθλούμενοι πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του 

θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που μετακίνησαν. Επίσης πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό 

αντικείμενο που έφεραν (π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους 

απορριμμάτων. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να αφήσουν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν. 

6. Απαγορεύονται στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιμα, τσιγάρα 

κ.λπ. 

7. Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Ο.Τ.Α.Δ και το προσωπικό του 

ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τους 

χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8. Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου, επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε 

όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. 

9. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή άλλο όργανο του Ο.Τ.Α.Δ. ότι σε τρεις προπονήσεις Σωματείου 

στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λίγοι αθλητές, τότε ο Οργανισμός έχει την δυνατότητα να 
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παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα ή να κρατήσει την ώρα για λογαριασμό των δράσεών 

του. 

 

 

Άρθρο 14 

Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

1.Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.  

2. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του 

ωραρίου.  

3. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, 

φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ (όταν προβλέπεται από την αθλητική νομοθεσία) που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. 

Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα. 

4. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο. 

5. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στον Ο.Τ.Α.Δ. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε 

αγώνα. 

 

Άρθρο 15 

Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Α. Διεξαγωγή αγώνα σε Κλειστό γυμναστήριο 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του 

κάθε αθλήματος. 

Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Α.Δ. φροντίζουν ώστε να υπάρχουν στο γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για την 

ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την άδεια αγώνα για την διεξαγωγή πρωταθλημάτων, 

αγώνων κλπ κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει την δικαιοδοσία στον αθλητικό 

χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για την αποφυγή βίας, φθορών κλπ. 

Μία ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, 

χρονόμετρα και ό, τι άλλο χρειασθεί, από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο το 

Σωματείου. 

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμιά 

αρμοδιότητα στον αθλητικό χώρο. 

Σε περίπτωση ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λπ. επιτρέπεται, με την άδεια του Παρατηρητή και 

της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου του Ο.Τ.Α.Δ. 

προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς. 

Σε περιπτώσεις time-out ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, τότε την ευθύνη 

την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Ο.Τ.Α.Δ. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ’ 

όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα, φάρμακα και το αυτοκίνητο μεταφοράς 

ασθενών με οδηγό. Το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο για 

αποκλειστική χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού. 

Β. Διεξαγωγή αγώνα σε ανοιχτό γήπεδο. 

Ισχύουν όλα τα ανωτέρω.  

Γ. Διεξαγωγή αγώνων στίβου 

ΑΔΑ: ΩΙΣ8ΟΚ9Ε-ΠΝ2



                                                                                      

 

33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 

 

Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του O.T.A.Δ. και τον 

αρμόδιο υπάλληλο, με κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί με την προκήρυξη 

των αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. 

Η τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα κ.λπ. είναι αποκλειστική 

ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Ο.Τ.Α.Δ. 

Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος ο 

σύλλογος. Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του συλλόγου. Ο ΟΤΑΔ πρέπει να διαθέτει 

τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η χάραξη των γραμμών στο 

στίβο με κουρασάνι, καθώς και η χάραξη των γραμμών για τις ρίψεις είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και γίνονται 

από το προσωπικό του σταδίου παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ' 

όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα φάρμακα και το αυτοκίνητο μεταφοράς 

ασθενών με οδηγό. Ο ΟΤΑΔ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο για αποκλειστική 

χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας του αθλητικού χώρου καθώς και διαθέσιμο ιατρό κατά 

τις ώρες λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα καλείται όποτε παραστεί ανάγκη. 

 

Άρθρο 16 

Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η διάθεσή τους: 

• Όταν ο ΟΤΑΔ γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε 

αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν 

δημιουργεί δυσεπίλυτο πρόβλημα στη λειτουργία τους (αποκλεισμός ή μηδενισμός σε αγώνα κ.λπ.). 

• Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό έλεγχο 

πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας. 

• Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα Κανονισμό ή με 

το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

• Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη 

χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας 

των χώρων.  

• Όταν ο αιτών δεν πληροί  τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 17 

Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 

Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι:  

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

2.Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.  

3.Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

4.Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την 

έγκριση του ΟΤΑΔ, με εξαίρεση συγκεκριμένους και καθορισμένους χώρους και για θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία των αθλητικών συλλόγων.  

5.Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

6.Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (εξαιρούνται τα κατοικίδια ως 

συνοδοί ΑμεΑ).  

7.Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.λπ.). 
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Άρθρο 18 

Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

1.Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.  

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

και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. 

3.Ο ΟΤΑΔ δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των 

αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματά του ή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ή διαφόρων κατά 

καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του.  

4.Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.  

5.Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ 

έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση.  

6.Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες 

ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά 

τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα 

πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να 

γνωστοποιούν στη γραμματεία του ΟΤΑΔ τα αντίστοιχα συμφωνητικά (προαιρετικά) με τους 

διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου και να 

χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους.  

7.Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε 

συμπεφωνημένα με τον Οργανισμό σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για 

λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προη-γούμενα, υποχρεούνται στην καθαίρεση ή 

απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των 

αντίστοιχων αγώνων.  

8.Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή 

απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις 

επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.  

9.Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται 

αποδεκτές σε καμία περίπτωση.  

10.Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον 

παρόντα Κανονισμό. 

 

 

 

 

Άρθρο 19 

Γενικές διατάξεις 

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

χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. 

2.Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον 

από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή 

με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.  
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3.Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από 

εισήγηση για το χώρο που ο αθλητικός φορέας θα καταλάβει και τον ορισμένο χρόνο που γίνεται η 

παραχώρηση, η οποία και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.  

4.Κυλικεία ή αυτόματοι πωλητές μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα σχετικό Νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων 

και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. 

5.Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, 

προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

ιδιοσκευασμάτων.  

6.Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου ή αυτόματου μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την 

καθαριότητα του χώρου.  

7.Υπεύθυνο για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών 

εγκαταστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΑΔ.  

8.Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία. Το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση 

διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής.  

9.Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του 

Οργανισμού ή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.  

10.Το διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους 

έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται.  

11.Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις 

αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους 

αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του ΟΤΑΔ κατά τη διάρκεια των αγώνων, σύμφωνα και με τις 

προκηρύξεις των αντίστοιχων Ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των δικαιούχων ομάδων και φορέων 

να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους 

αντίστοιχους χώρους.  

12.Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό 

των ανωτέρω εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑΔ, βάσει του άρθρου 56 του Ν. 2575/99 ως 

ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνη-τικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη 

του αγώνα στον οποίο αφορούν. 

13.Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (Κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ) 

αρμοδιότητας του Οργανισμού, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην 

οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως 

και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.  

14.Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την 

τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο 

οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει 

εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το 

πράττει τότε να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία. 

15.Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

(ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.  

16.Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα 

εκφράζουν τη διοίκηση του ΟΤΑΔ. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, 
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σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα 

παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την 

ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο και χρόνο ανάρτησης αυτού.  

17.Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένος σύμβουλος που ορίζεται ως αρμόδιος 

μπορεί να προβεί:  

Α) στην απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,  

Β) στην διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η 

ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,  

Γ) στην κλήση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

18.Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των ΑμεΑ. 

19.Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ. κλειδιά έχει το προσωπικό του χώρου άθλησης 

με απόφαση του Προέδρου του ΟΤΑΔ. 

20.Υπάλληλοι χώρων άθλησης απαγορεύεται, για τα καθήκοντα που υποχρεούνται να προσφέρουν, 

να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες. 

21.Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους καθώς και 

όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων (επισκέπτες κ.λπ.). 

22.Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για αποθήκευση οργάνων, αθλητικών υλικών όπως και 

χώρους αποδυτηρίων, αιθουσών για λειτουργία των γραφείων του, είτε αυτοί βρίσκονται σε 

στεγασμένους χώρους, είτε σε λυόμενες μεταφερόμενες κατασκευές, δύναται το Δ.Σ. του ΟΤΑΔ 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, να τους παραχωρήσει για συγκεκριμένη περίοδο, μετά από γραπτή 

αίτηση του συλλόγου, με την υποχρέωση να παραδώσει στο τέλος της περιόδου τον συγκεκριμένο 

χώρο όπως αρχικά τον παρέλαβε. 

23.Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών χώρων και δεν συμπεριλαμβάνεται στον 

παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση των οργάνων του ΟΤΑΔ. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του 

παρόντος Κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του. 

24.Όλοι οι αθλητές – χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των αθλητικών χώρων υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού και στις υποδείξεις του προσωπικού και 

των οργάνων του ΟΤΑΔ. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων από τα παραπάνω πρόσωπα και τους φορείς, συνιστά 

αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

Νεότερες νομοθετικές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ και μεταβάλουν το περιεχόμενο του παρόντος 

Κανονισμού, υπερισχύουν αυτού. 

Η παρούσα Απόφαση ψηφίστηκε από τα μελή που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση της ……/ /2020, έλαβε 

αύξοντα αριθμό ………./2020 και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

                 

Ακριβές αντίγραφο 

Κ.ΑΧΑΪΑ 

Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ 

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Καταστατικό αθλητικού σωματείου. 

 Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 11 § 3). 

 Υπεύθυνη δήλωση προπονητικής ικανότητας. 

                                                                                     Ο ΑΙΤΩΝ 

                                                                              (υπογραφή-σφραγίδα) 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  25/2020. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση. 

Γι’αυτό συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                          Τα Μέλη 

Πετρόπουλος Νικόλαος                                            Υπογραφές 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΙΣ8ΟΚ9Ε-ΠΝ2


		2020-06-15T13:50:15+0300
	Athens




