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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/05-02-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του 

∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 05 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 

01/29-01-2021 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Επιβατών κου Ρούφτη Αλέξανδρου, 

που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ 2.ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 

απόφαση.   

Ο αντιδήµαρχος Τουρισµού Αθλητισµού και Πολιτισµού, κ. Τροκάνας Παναγιώτης, έθεσε υπόψη του συµβουλίου το έκτο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την κατάθεση προτάσεων για το σχέδιο κανονισµού λειτουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων στους Ν. Επιβάτες. Συγκεκριµένα  ανέφερε τα εξής: 

«Ο ∆ήµος Θερµαϊκού έχει στη διοίκηση και την εποπτεία του αθλητικούς χώρους, οι οποίοι ως επί το 

πλείστον χρησιµοποιούνται για:  

• Την υποστήριξη και προαγωγή του αθλητισµού όλων των ηλικιών,  

• Την υποστήριξη και προαγωγή των προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» που  

πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Άθλητισµού,  

• Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού όλων των βαθµίδων  

(πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Ά.Ε.Ι., Ά.Τ.Ε.Ι., κλπ),  

• Την υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισµού µε προτεραιότητα στους τοπικούς  

συλλόγους (που έχουν έδρα το ∆ήµο Θερµαικού),  

• Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών,  

συνεδριακών εκδηλώσεων φορέων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού και τοπικού 

χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ΆµεΆ. 
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Ως προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήµου γενικά έχουν ισχύ οι  

διατάξεις του «Πρότυπου Κανονισµού λειτουργίας Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  

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

Υ.Ά. 17112/2000 «Κανονισµός Λειτουργίας των Εθνικών και ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων της  

χώρας (Ν.Π.∆.∆.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Φ.Ε.Κ. 847/Β/11-07-2000 και Φ.Ε.Κ.  

930/Β/20- 03-2017. 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον επισυναπτόµενο κανονισµό ρυθµίζεται από  τις εν λόγω Υ.Ά., όπως 

κάθε φορά ισχύουν και από τη λοιπή εφαρµοστέα νοµοθεσία. Για τη σύνταξη του επισυναπτόµενου  

κανονισµού ελήφθησαν επίσης υπόψη ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρο 75, παρ Ι, 

τοµέας στ΄, στ. 11 και 79 και άρθρο 192 (ΦΕΚ 114/Ά/08-06- 2006), ο Ν. 3852/2010 «Νέα Άρχιτεκτονική της 

Άυτοδιοίκησης και της Άποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», Κεφάλαιο ΣΤ΄, 

Μεταβιβαζόµενες Άρµοδιότητες στους ∆ήµους, άρθρα 94 και 95 (ΦΕΚ 87/Ά/7-10-2010), ο Ν. 2725/1999 

«Ερασιτεχνικός και 3 επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Ά/17-6-1999), ο Ν. 

423/1976 «Περί Γυµναστηρίων και ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισµόν» 

(ΦΕΚ/Ά/223/21-8-1976), ο Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρυθµίσεις 

θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 (ΦΕΚ Ά/239/10-10- 2002), ο Ν. 3207/2003 

«Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής Προετοιµασίας και άλλες διατάξεις» άρθρο 8, παρ. 18 (ΦΕΚ 302/Ά/24-12- 

2003), το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Ά/28-6-2007), το άρθρο 41 παρ. 3  

του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Ά/30-9-1985), το Π∆ 270/1981, η Κ.Υ.Ά. 46596/2004 (ΦΕΚ 1793/ 

Β/6-12-2004), το άρθρο 1 υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 και ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του  

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Ά/9-3-1999) όπως κατά τη  

σύνταξη του παρόντος ισχύουν, καθώς και οι αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της  

Άποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης µε αριθ. 21910 (ΦΕΚ 1171/Β/10-4-2012)  

και 21900 (ΦΕΚ 1203/Β/11-4-2012) και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας ∆4/1171/19- 

  12-1984, ∆436/14-2-1992, ∆4/804/16-12-1997, ∆4/210/20- 2-1998, ∆4/170/5-5-1998,  

Φ3/929/Γ1/720/14-9-2000 και 36/9-10-2007. 

Ο επισυναπτόµενος  Κανονισµός λαµβάνει υπόψη του την εξέλιξη των συνθηκών, οι οποίες έχουν 

µεταβληθεί σηµαντικά στη λειτουργία του αθλητισµού και των αθλητικών σωµατείων, αφού πλέον εκτός από 

τα αγωνιστικά τµήµατα (για τα οποία υπάρχει και η πρόβλεψη του νόµου), στα περισσότερα αθλητικά 

σωµατεία λειτουργούν ακαδηµίες ή τµήµατα εκµάθησης αθληµάτων, όπου για τη συµµετοχή απαιτείται ως 

επί το πλείστον οικονοµικό αντάλλαγµα, µε χρησιµοποίηση των δηµοτικών αθλητικών υποδοµών που τους 

διατίθενται, µε αίτησή τους, κατά κανόνα δωρεάν. Οι πολλές αλλαγές, επίσης, στην εργατική, την 

ασφαλιστική, την αθλητική και την ποινική νοµοθεσία (ιδιαίτερα για τις ευθύνες των διοικήσεων πάσης 

φύσεως ΝΠ∆∆), αλλά και οι µη επαρκείς διατυπώσεις στην υπάρχουσα για τα ∆ηµοτικά και Εθνικά 

Γυµναστήρια νοµοθεσία ιδιαίτερα στους τοµείς που άπτονται των προβλέψεων και εφαρµογών του δικαίου 

αστικής ευθύνης, επιβάλουν την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου Κανονισµού Λειτουργίας, που µε επάρκεια, 

πληρότητα και επακριβώς θα ρυθµίζει τα θέµατα της παραχώρησης για χρήση, χωρίς ή µε αντάλλαγµα, των 
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δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων των οποίων τις δαπάνες λειτουργίας επωµίζεται εξ ολοκλήρου ο δήµος 

χωρίς βοήθεια από την πολιτεία, προκειµένου να εξασφαλίζεται και να  

προστατεύεται παντοιοτρόπως η δηµόσια περιουσία και το δηµόσιο συµφέρον και βεβαίως 

η ασφαλής χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

Ο ∆ήµος επιθυµεί και επιδιώκει οι αθλητικές εγκαταστάσεις του να χρησιµοποιούνται στο  

έπακρον των δυνατοτήτων τους, εξυπηρετώντας και προάγοντας τον αθλητισµό, σκοπό για τον οποίο 

άλλωστε οι εγκαταστάσεις υφίστανται και λειτουργούν. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει και µπορεί 

να γίνεται µόνο νόµιµα, µε πνεύµα πρόνοιας και προστασίας όλων των εµπλεκοµένων συµφερόντων. Ο 

Κανονισµός αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των κλειστών χώρων – γυµναστηρίων του ∆ήµου 

Θερµαικού που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια των αθληµάτων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες 

όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω και γίνεται από µόνη και δια της χρήσης των εγκαταστάσεων αυτόµατα 

αποδεκτός και χωρίς άλλη διατύπωση, από τα Σωµατεία, τις τοπικές επιτροπές των αθληµάτων, τις 

Οµοσπονδίες, τους αθλούµενους, αθλητές,  

προπονητές, αθλητικούς παράγοντες και κάθε εν γένει πρόσωπο που συµµετέχει στα προγράµµατα των 

Σωµατείων αλλά και από κάθε µεµονωµένο ή στο πλαίσιο άλλης συλλογικής δράσης χρήστη των 

εγκαταστάσεων. 

Τα γυµναστήρια είναι χώροι ιδιαίτερα ευαίσθητοι από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας. Γι’  

αυτό όλοι οι χρήστες και οι επισκέπτες τους υποχρεούνται να τηρούν σχολαστικά τον Κανονισµό, που σκοπό 

έχει την εύρυθµη και άριστη λειτουργία του αθλητικού χώρου, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 

ασφάλεια και χωρίς κινδύνους από όλους τους ενδιαφερόµενους. Ειδικότερες προβλέψεις για την 

παραχώρηση – χρήση, διαφοροποιήσεις και επιπλέον όροι, κανόνες και περιορισµοί µπορούν να τίθενται µε 

σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο για τη λήψη τους µπορεί να εξουσιοδοτήσει το 

δήµαρχο είτε γενικά, είτε κατά περίπτωση. Οι κανόνες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων – 

γυµναστηρίων αφορούν τόσο στη συλλογική όσο και στη χρήση τους µεµονωµένα, ακόµη και εάν η 

πρόβλεψη στον παρόντα κανονισµό γίνεται για τη µία ή την άλλη περίπτωση. Ο Κανονισµός αυτός 

περιλαµβάνει συνολικά 25 άρθρα». 

Η κα Μαλτή Ζωή πρότεινε τα εξής: α) την χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή σε όλα τα αθλητικά 

κέντρα και β) την πρόσβαση αλλά και τον χρόνο για  την ελεύθερη χρήση των Α.Μ.Ε.Α στους αθλητικούς 

χώρους.  

Ο κ. Κοριτσίδης πρότεινε τα εξής: ελεύθερη πρόσβαση όπου υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και επιτήρησης 

του χώρου (από µεριάς ∆ήµου µε βιβλίο συµβάντων και βιβλίο εισερχοµένων/εξερχοµένων), οι αθλούµενοι 

να έχουν συµφωνήσει µε τον κανονισµό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, να έχουν βεβαίωση 

ιατρού και οι ώρες που µπορούν να έχουν τη δυνατότητα άθλησης να είναι από 10.00-14.00 και 17.30-22.00. 

Τους χώρους άθλησης (γήπεδο ΠΑΟΝΕ, γήπεδο 5Χ5 ποδοσφαίρου Αρχιγένειου ∆ηµοτικού σχολείου και 

γήπεδο µπάσκετ γυµνασίου Ν. Επιβατών) ορίζει µε απόφαση της η Αντιδηµαρχία Αθλητισµού σε συνεργασία 

µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θερµαϊκού και σύµφωνα µε το υπ. αριθ. 1880/08-02-2021 έγγραφο του 

κ. Κοριτσίδη προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών. 
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 Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, 

                                                                     Αποφασίζουν οµόφωνα 

τις ακόλουθες προτάσεις  για το σχέδιο κανονισµού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στους Ν. Επιβάτες ως εξής: 

την χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή σε όλα τα αθλητικά κέντρα, την πρόσβαση αλλά και τον χρόνο 

για  την ελεύθερη χρήση των Α.Μ.Ε.Α στους αθλητικούς χώρους, την ελεύθερη πρόσβαση όπου υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου και επιτήρησης του χώρου (από µεριάς ∆ήµου µε βιβλίο συµβάντων και βιβλίο 

εισερχοµένων/εξερχοµένων), οι αθλούµενοι να έχουν συµφωνήσει µε τον κανονισµό λειτουργίας των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, να έχουν βεβαίωση ιατρού και οι ώρες που µπορούν να έχουν τη δυνατότητα 

άθλησης να είναι από 10.00-14.00 και 17.30-22.00. Τους χώρους άθλησης (γήπεδο ΠΑΟΝΕ, γήπεδο 5Χ5 

ποδοσφαίρου Αρχιγένειου ∆ηµοτικού σχολείου και γήπεδο µπάσκετ γυµνασίου Ν. Επιβατών) ορίζει µε 

απόφαση της η Αντιδηµαρχία Αθλητισµού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θερµαϊκού 

και σύµφωνα µε το υπ. αριθ. 1880/08-02-2021 έγγραφο του κ. Κοριτσίδη προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. 

Επιβατών. 

 
 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισµού,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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