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Αριθ.Αποφ   1/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 1/28-1-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του ∆ήµου 

Θερµαϊκού 

Περίληψη: Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Θερµαϊκού.  

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2021, 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 

κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 

παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 1/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 

δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε καθένα µέλος του Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία βάσει των απαντήσεων τους την προκαθορισµένη ώρα µε τηλετυπία (email), 

δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (4) 

1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

4. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

5. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

6. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

7. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

8. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

9. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

10. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Σύµφωνα µε το διαβιβαστικό αρ.πρωτ. 20047/16-11-2020 του Γραφείου Αθλητισµού Πολιτισµού του τµήµατος Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου µας έχει συντάξει ένα προσχέδιο για τον κανονισµό λειτουργίας των 

γυµναστηρίων του ∆ήµου µας, για το οποίο ζητείται η γνώµη και οι προτάσεις των οργάνων του ∆ήµου. Μετά τη συλλογή 

των ηλεκτρονικών µηνυµάτων οι κ.κ. Αγγελίδου Ελένη, Αδαµίδου Ουρανία και ο κ.Μαυρουδής Καζάκος συµφωνούν µε τον 

κανονισµό, οι κ.κ. Κρουστάλη Μαρία συµφωνεί µε τις απόψεις της κ.Λιάπη Χρυσούλα, οι οποίες είναι οι εξής: Για µένα ο 

∆ήµος πρέπει να είναι αρωγός σε κάθε αθλητικό σύλλογο αλλά και σε κάθε ένα πολίτη. Εκείνο που παρατήρησα στον 

κανονισµό είναι ότι ενώ στο άρθρο 4 γραφεί (και µάλιστα µε έντονή γραµµατοσειρά) ότι οι σύλλογοι µε έδρα τον ∆ήµο 



Θερµαϊκού δεν θα πληρώνουν τίµηµα, παρακάτω αναφέρει ότι µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να επιβάλλεται 

τίµηµα (νοµίζω άρθρο 14). Πρέπει να σκεφθούµε ότι την τελευταία δεκαετία όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι 

υπεχρηµατοδοτούνται από την κεντρική εξουσία µε αποτέλεσµα όλα τα έξοδα να µετακυλούν στους πολίτες… (προπονητές, 

γυµναστές, έξοδα µετακίνησης, λειτουργικά έξοδα, κλπ). Εδώ νοµίζω ότι πρέπει να έρχεται ο ∆ήµος να βοηθήσει και να 

σταθεί δίπλα στους συλλόγους προσφέροντας τους αθλητικούς χώρους που έχει στην υπηρεσία τους. (Αν δεν κάνω λάθος 

για κοινωνικούς λόγους παροχής Αθλητισµού προς τους ∆ηµότες του ,η κάθε ∆ηµοτική Αρχή δύναται νοµίµως 

προαιρετικά  να καταβάλλει στο σύνολο των  Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων το 2% του προϋπολογισµού του, αυτό 

το ποσό θα µπορούσε να καλύψει τα επιπλέον έξοδα που τελικά επιβαρύνουν επιπλέον τη τσέπη του συνδηµότη µας. 

Μπόρεσα να παρατήρησα και κάποια αλλά πράγµατα… όπως π.χ δεν κατάλαβα την καθαριότητα των αθλητικών χώρων  

ποιος την αναλαµβάνει??? (κάτι µου λέει ότι περνάει στους συλλόγους  - άρθρο 8-). Επειδή όµως δεν είµαι και ειδική και 

από µια πρώτη ανάγνωση που έκανα και χωρίς να µπορούµε να συζητήσουµε ώστε να λυθούν κάποιες απορίες ή να 

δηµιουργηθούν και κάποιες άλλες και επειδή θεωρώ ότι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε αυτή τη δύσκολη περίοδο 

για όλους µας είναι σαν δήµος να σταθούµε στο πλάι των πολιτών µας και των αθλητικών συλλόγων ο Κανονισµός αυτός 

δεν είναι στη σωστή µεριά. ∆ΙΑΦΩΝΩ. Η κ. Ιωάννα Βουλγαράκη έστειλε τις εξής παρατηρήσεις Άρθρο 4: ∆ιαδικασια 

παραχώρησης χρήσης αθλητικών χώρων. Ειδικότερα: Α) Στα γήπεδα ποδοσφαίρου υπεύθυνος για την κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων (συντήρηση, καθαριότητα, εποπτεία) είναι ο αθλητικός σύλλογος που του έχει παραχωρηθεί το 

γήπεδο. Αυτό είναι µεγάλο κόστος για τις οµάδες καθώς η συντήρηση του χλωροτάπητα, το κούρεµα του κ.τ.λ, κοστίζει. 

Επίσης, αν γίνουν φθορές από απλούς δηµότες αθλούµενους ή φορείς, οι οµάδες θα πρέπει να τις αποκαταστήσουν. Αν 

µπουν στα γήπεδα το βράδυ ταραχοποιοί και κάνουν ζηµιές, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους; Ε) Να 

µην µπορούν να κάνουν χρήση των χώρων ιδιωτικές ακαδηµίες διότι αυτό θα είναι εις βάρος των αθλητικών συλλόγων. 

Άρθρο 13: ∆ιαφηµίσεις: Η καταβολή στον ∆ήµο του 15% των ακαθαρίστων εισπράξεων των εισιτηρίων καθώς και το 15% 

του τιµήµατος των εσόδων των ∆ιαφηµίσεων, µειώνει περισσότερο τα έσοδα των οµάδων και τις οδηγεί σε οικονοµική 

δυσχέρεια. Άρθρο 14: Είσπραξη διαφόρων τελών. Τα σωµατεία να είναι υπόχρεα σε καταβολή χρηµατικού τιµήµατος κατόπιν 

αποφάσεως ∆.Σ. για την κάλυψη στις λειτουργικές δαπάνες όταν ήδη µε το άρθρο 4 αναθέτει σε αυτούς την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών θα έχουν δηλαδή και επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στις λειτουργικές δαπάνες. Άρθρο 15: 

Κυλικεία. Τα κυλικεία µπορούν να γίνει παραχώρηση από το ∆ήµο στον σύλλογο ώστε µε την οικονοµική εκµετάλλευση 

αυτών από τους συλλόγους να αυξήσουν τα έσοδα τους. Οι Σύλλογοι ήδη µε δυσκολία καλύπτουν τις ανάγκες τους 

(προπονητές, έξοδα οµάδας, υλικό κ.α) αυτά όλα τα παραπάνω θα φέρουν οικονοµικές δυσχέρειες στους συλλόγους και ή 

θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις συνδροµές των παιδιών ή θα διαλυθούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό 

πολλών παιδιών από τον αθλητισµό. Άρθρο 18: Υποχρεώσεις Σωµατείων/ ΝΠ∆∆-απαγορεύσεις Παράγραφος 13: Οι σύλλογοι 

πρέπει να έχουν γραφεία στα γήπεδα που προπονούνται ώστε να υπάρχει η άµεση επαφή του συλλόγου µε τους 

αθλούµενους και τους γονείς των παιδιών που αθλούνται. Έτσι δεν θα υποχρεώνονται να νοικιάζουν αλλού γραφεία που 

είναι ένα επιπλέον κόστος. Ιδιωτικό Συµφωνητικό παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγµα. Παράγραφο 3: Ο ∆ήµος έχει το 

δικαίωµα µονοµερής τροποποίησης του προγράµµατος. Αυτό θα φέρει αναστάτωση στο πρόγραµµα του συλλόγου και κατ’ 

επέκταση στους αθλητές του συλλόγου. Θα είναι δύσκολο τα παιδιά που προπονούνται να αλλάζουν κάθε λίγο το πρόγραµµα 

τους λόγω και άλλων δραστηριοτήτων( φροντιστήρια κ.α). Μια µεγάλη παράληψη του κανονισµού λειτουργίας είναι ότι 

πουθενά δεν αναφέρει για την άθληση των ΑΜΕΑ και ποιες ώρες θα γίνεται και παραχωρούνται ∆ΩΡΕΑΝ Για τους λόγους 

αυτούς καταψηφίζει τον κανονισµό. Οι κ.κ. Αντώνης Βογιατζής, Βασιλεία Γαργαροπούλου και Πολυξένη Καραµανίδου 

επισύναψαν τις εξής παρατηρήσεις: Άρθρο4: ∆ιαδικασία παραχώρησης χρήσης αθλητικών χωρών. Παράγραφος α. 

"Ειδικότερα για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του δήµου Θερµαϊκού υπεύθυνος για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

(συντήρηση, καθαριότητα, εποπτεία κλπ) είναι ο τοπικός αθλητικός σύλλογος του δήµου στον οποίο έχει παραχωρηθεί η 

χρήση της αθλητικής εγκατάστασης." Γνωρίζοντας ότι στην περιοχή µας δραστηριοποιούνται µικροί τοπικοί αθλητικοί 

σύλλογοι µε µειωµένα έσοδα το άρθρο 4 σε συνδυασµό µε άρθρο13, δηλαδή η υποχρέωση τους ως προς την τήρηση και 



καθαριότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και παράλληλα υποχρέωσή τους για παραχώρηση ποσοστού των εσόδων από 

διαφηµίσεις και εισιτήρια δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την λειτουργία τους. Άρθρο5 Πρόγραµµα προπονήσεων και 

αγώνων. Κατά το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται ότι "το γραφείο αθλητισµού-πολιτισµού έχει την αρµοδιότητα να µέριµνα 

για την διάθεση τουλάχιστον µιας προπονητικής ώρας εβδοµαδιαίως σε κάθε κλειστό γυµναστήριο του δήµου για τους 

δηµότες καθώς και διαθέσιµες ώρες στις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις για άθληση µεµονωµένων ατόµων που δεν 

ανήκουν σε οργανωµένο σωµατείο πάντα σε συνάρτηση µε το πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων των 

σωµατείων/συλλόγων." Οι χώροι άθλησης του δήµου κατασκευάζονται εξαρχής για την χρήση από τους δηµότες, η ελάχιστη 

χρήση όπως ορίζεται στο συγκεκριµένο άρθρο (1 προπονητική ώρα εβδοµαδιαίως) θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1 ώρα 

ηµερησίως. Άρθρο 12 Χρήση από ελεύθερα αθλούµενους-κοινό. Με το συγκεκριµένο άρθρο ορίζεται ο τρόπος πρόσβασης 

στους χώρους άθλησης για το κοινό, πιο συγκεκριµένα προϋποθέτει έκδοση κάρτας εισόδου από το γραφείο αθλητισµού 

την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει στον αρµόδιο υπάλληλο πριν από την είσοδο τους στον αθλητικό χώρο, εάν λάβουµε 

πάλι ως γνώµονα τούτη αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν δηµιουργηθεί κατά κύριο λόγο για τη χρήση από το κοινό µε την 

απαίτηση έκδοσης της κάρτας εισόδου και από τις ιδιότητες της διάταξης του συγκεκριµένου άρθρου για τους ανήλικους η 

χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους δηµότες γίνεται πλέον εξαιρετικά δύσκολη και ειδικευµένη. Ο συγκεκριµένος 

τρόπος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τους δηµότες και ως προς το κοινό στην χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Άρθρο 13 ∆ιαφηµίσεις. Ένσταση στο συγκεκριµένο άρθρο για την υποχρέωση των συλλόγων να 

καταβάλλουν στο ∆ήµο ποσοστό επί της αξίας των εισιτηρίων και εκ διαφηµίσεων, διότι οι τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι του 

∆ήµου είναι µικρά σωµατεία µε ελάχιστα έσοδα από τα εισιτήρια και τις διαφηµίσεις, τα οποία µε δυσκολία καλύπτουν τις 

ανάγκες των συλλόγων, κατά των τακτικών επίσηµων πρωταθληµάτων (όπως πληρωµή διαιτητών, γιατρού κ.ά.). Άρθρο 14 

Είσπραξη διαφόρων τελών. Ενώ ήδη µε το άρθρο 4 υποχρεώνουν τους αθλητικούς συλλόγους ως προς την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων µε το άρθρο 13 ζητείται ποσοστό από τις διαφηµίσεις και τα εισιτήρια στο συγκεκριµένο άρθρο θέτουµε τα 

σωµατεία υπόχρεα σε καταβολή χρηµατικού τιµήµατος όπως και όποτε αυτό προβλέπεται κατόπιν απόφασης του δηµοτικού 

συµβουλίου κατά την περίοδο χρήσης των εγκαταστάσεων και αν αυτό δεν γίνει δεκτό από το σωµατείο αυτοµάτως οι 

εγκαταστάσεις παύουν να παραχωρούνται. Οµοίως λοιπόν και για το συγκεκριµένο άρθρο γίνεται σχετική ένσταση καθώς 

σε συνδυασµό µε τα δύο προηγούµενα 4 και 13 και λαµβάνοντας πάλι υπόψιν ότι στην περιοχή µας δραστηριοποιούνται 

µικροί τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι καθιστά τη λειτουργία τους υπερβολικά δύσκολη. Άρθρο 15 Κυλικεία. Ερχόµαστε πάλι 

στο συγκεκριµένο άρθρο να δώσουµε ένα οικονοµικό χτύπηµα στους συλλόγους, σύλλογοι οι οποίοι θα υποχρεωθούν µε 

τα προηγούµενα άρθρο 4, 13 και 14 να πληρώσουν αντίτιµο κατά το δοκούν, να δώσουνε ποσοστό από τα έσοδα και τις 

διαφηµίσεις εάν αυτά υπάρχουν αλλά και υποχρεώνονται ως προς τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ερχόµαστε 

να τους απαγορεύσουµε τη λειτουργία κυλικείου και ταυτόχρονα να κρατήσουµε ως ∆ήµος την δυνατότητα εκµισθώσεις µε 

δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό. Άρθρο 18 Υποχρεώσεις σωµατείων/ΝΠ∆∆-απαγορεύσεις. Στην παράγραφο 2 η οποία 

απαγορεύει στα σωµατεία στις τοπικές επιτροπές και στις οµοσπονδίες την άσκηση οποιασδήποτε εµπορικής δραστηριότητας 

στους χώρους των εγκαταστάσεων που τους παραχωρούνται για χρήση από τον ∆ήµο, θα µπορούσαµε ως προς βοήθεια 

στην δραστηριότητα των σωµατείων ανάλογα µε τη δυναµική τους να τους επιτρέπεται η πώληση ειδών κυλικείου για τους 

αθλητές και συνοδούς ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου στις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις δεν υπάρχει κυλικείο. Άρα 

καταψηφίζουν το θέµα Ο κ. ∆ούκας έστειλε τις εξής παρατηρήσεις: Ως προς τον κανονισµό λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων ψηφίζουµε υπέρ µε τη γενικότερη παρατήρηση ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην πρόσβαση των δηµοτών 

στη δηµόσια και δωρεάν άθληση, χωρίς κανένα αντίτιµο δηλαδή, σε ποιοτικές εγκαταστάσεις µε την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδοµή, καθαριότητα κλπ. Σε αντίθεση δηλαδή µε αυτό που γίνεται τώρα, που η προτεραιότητα δίνεται 

ξεκάθαρα στα όποια σωµατεία. 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 6 ΚΑΤΑ) 

 

Τη µη ψήφιση του κανονισµού λειτουργίας των γυµναστηρίων σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Αθλητισµού 

Πολιτισµού του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου µας. 

Η απόφαση διαβιβάζεται στο αρµόδιο Γραφείο για τις δικές του ενέργειες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


