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Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
για χρήση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Μεγάρων & Νέας Περάµου  

 

ΑΙΤΗΣΗ 
Παρακαλώ να µου επιτρέψετε την χρήση των  κάτωθι δηµοτικών αθλητικών χώρων: 
1. Στίβος σταδίου «Μεγαρέων Ολυµπιονικών»    ?       
2. Αίθουσα ελευθέρων βαρών σταδίου «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» ?       
3. Δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Μεγάρων «Αλέκος Σάλτας» ?  
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου συνθετικού τάπητα Μεγάρων  ?  

5. Κλειστή αίθουσα στίβου σταδίου «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» ?  

6. Δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Ν. Περάµου «Γ. Τσαλδάρης» ?  

7. Αίθουσα βαρών  Δηµ. Κλ. Γυµν. Ν. Περάµου «Ά. Αθανασόπουλος» ?  
8. Δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Περάµου   ?  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986), δηλώνω ότι: 

1. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. 
2. Είµαι ικανός για αθλητική αγωνιστική δραστηριότητα (στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί ιατρική βεβαίωση). 
3. Κατανοώ ότι ασκούµαι µε δική µου ευθύνη και σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της άσκησης εµφανισθούν 

συµπτώµατα, θα πρέπει αµέσως να σταµατήσω την προσπάθεια. Τα συµπτώµατα αυτά περιλαµβάνουν πονοκέφαλο 
ή ζάλη, βάρος ή πόνο στο στήθος, αρρυθµίες, αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή η πρόβληµα στους µυς και στις 
αρθρώσεις, τα οποία επιµένουν για αρκετές ηµέρες µετά την άσκηση. 

4. Παραιτούµαι ατοµικά και για λογαριασµό δικαιούχων µου από κάθε σχετική αποζηµίωση από το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος» εξαιτίας τραυµατισµού µου κατά τη διάρκεια της εκγύµνασης.  

5. Θα πρέπει να ενηµερώσω το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» για οποιαδήποτε πιθανή µεταβολή στην κατάσταση της υγείας 
µου. 

6. Έχω λάβει γνώση του κανονισµού λειτουργίας των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ότι έχω την απόλυτη 
ευθύνη για τυχόν µη συµµόρφωσή µου µε αυτόν. 
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ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 
 

 
 
 
 
 
 

Αριθµ. Πρωτ.: 



?

Προσκοµίστηκαν: 
Δύο (2) φωτογραφίες         

Ιατρική βεβαίωση ικανότητας για άθληση (ανανεώνεται ετησίως)   

Ηµεροµηνία ............................................ 201… Ο/Η δηλ ............................................. 

Παρακαλούµε παραδώστε συµπληρωµένη στον υπεύθυνο της αθλητικής εγκατάστασης ή στα γραφεία του 
"ΗΡΟΔΩΡΟΥ" 28ης Οκτωβρίου 62, Μέγαρα, Τηλ: 2296022161  
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