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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο παρών κανονισμός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων για τις οποίες αρμόδιο είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων ήτοι: 

1. Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων (γήπεδο Βύζαντα). 

2. Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Περάμου.   

3. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Νέας Περάμου «Γεώργιος Τσαλδάρης». 

• Αίθουσα βαρών «Άκης Αθανασόπουλος». 

4. Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με συνθετικό χλοοτάπητα στη συνοικία Μελί. 

5. Δημοτικό στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» που περιλαμβάνει τις κάτωθι 

εγκαταστάσεις:  

α) Κλειστό γυμναστήριο Μεγάρων "Αλέκος Σάλτας". 

β) Γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα με στίβο 400 μ. 

γ) Κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισμού. 

δ) Αίθουσα πινγκ - πόνγκ. 

ε) Αίθουσα ενδυνάμωσης.  

στ) Ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης. 

ζ) Ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

η) Γήπεδο ποδοσφαίρου 9Χ9 με πλαστικό χλοοτάπητα. 

θ) Υπαίθριο γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

ι) Υπαίθριο γήπεδο χειροσφαίρισης. 

6. Δημοτικό ανοικτό γήπεδο μπάσκετ καλαθοσφαίρισης Νέας Περάμου. 

7. Κλειστό γυμναστήριο 8ου δημοτικού σχολείου Μεγάρων 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας  των 

εγκαταστάσεων - υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, που αναγράφονται στο 

άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 
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2. Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου με στόχο: 

α) Την υποστήριξη και προαγωγή του ομαδικού – λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών. 

β) Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού. 

γ) Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων, του  

πανεπιστημιακού, στρατιωτικού και εργασιακού αθλητισμού. 

δ) Την υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την  

προαγωγή του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων. 

ε) Την ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με 

αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης (ΑΜΕΑ). 

στ) Την καλλιέργεια, υποβοήθηση και προώθηση της αθλητικής ιδέας, του φίλαθλου 

πνεύματος και του ολυμπισμού, μακριά από φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και 

κερδοσκοπία μέσα από την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων.  

ζ) Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών 

εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων 

φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

ε) Την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις διαχειρίζονται από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»του Δήμου Μεγαρέων. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»του Δήμου Μεγαρέων 

διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με 

τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων.  

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από τα δεκαπέντε (15) μέλη τα οποία 

εκλέγονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων. 

4. Όταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοδίκαια 

καθίσταται Πρόεδρος. 

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι 

που έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το 

σκοπό του Νομικού Προσώπου και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού 

Προσώπου. 
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6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»του Δήμου Μεγαρέων ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

7. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος»του Δήμου Μεγαρέων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος»του Δήμου Μεγαρέων κατευθύνει τη δράση αυτού για την εκπλήρωση της 

αποστολής του, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του νομικού 

προσώπου, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και 

ισολογισμό, εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του και εν γένει αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι αρμόδιο από το 

νόμο και τον  παρόντα Κανονισμό. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ή συχνότερα εφόσον 

αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των 

μελών του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος ή κωλυόμενου αυτού ο 

Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός 

έξι (6) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός 

κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο με γραπτή πρόσκληση στην οποία αναγράφονται ο 

τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση 

επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη μέρα 

που ορίζεται η συνεδρίαση. Επίσης πρόσκληση δεν απαιτείται εφόσον έχουν καθορισθεί 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτές ημέρες συνεδριάσεων γνωστές στα 

μέλη. Η πρόσκληση κοινοποιείται και στον οικείο Ο.Τ.Α. 

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση 

υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου με 

ευθύνη της οποίας ειδοποιούνται τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη προκειμένου να 

παρευρεθούν στην συνεδρίαση. 
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5. Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις είναι τα προβλεπόμενα στην ημερήσια 

διάταξη, την οποία καταρτίζει ο Πρόεδρος και η οποία περιλαμβάνει στην ημερήσια 

διάταξη και θέματα που τυχόν έχει ζητήσει κάποιος από τους μετέχοντες στη 

συνεδρίαση, με αίτηση του προς αυτόν πριν από την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα μη προβλεπόμενο στην ημερήσια διάταξη μπορεί 

να γίνει μόνο σε εξαιρετικές και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνεί στην 

διενέργεια της συζήτησης η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού μελών του. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες αποτελούν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και αποφασίζει με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άρνηση ψήφου ή η αποχή από την 

ψηφοφορία λογίζεται ως αρνητική ψήφος. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά εκτός από 

τις περιπτώσεις που ο νόμος ρητά ορίζει να είναι μυστική και δεν επιτρέπεται διακοπή 

ψηφοφορίας για να δικαιολογήσει ο σύμβουλος την ψήφο του, παρά μόνο μετά την 

ψηφοφορία με δήλωση του. 

7. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία 

καταχωρούνται υποχρεωτικά οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Τα 

πρακτικά κάθε συνεδρίασης προσυπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα παρόντα στη 

συνεδρίαση μέλη. 

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές από τη λήψη τους και 

κοινοποιούνται άμεσα στον Δήμο Μεγαρέων και όπου αλλού από το νόμο ορίζεται (εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά).  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο   

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες. 

α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.    

β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τα θέματα που είναι 

για συζήτηση. 

γ) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις του Δήμου Μεγαρέων. 
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δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του νομικού προσώπου και εκδίδει τις πράξεις που 

αφορούν το προσωπικό του και είναι πειθαρχικά Προϊστάμενος αυτού. 

ε) Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών που έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του νομικού προσώπου. 

στ) Εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο σε κάθε δικαστήριο και δημόσια αρχή. Υπογράφει τα 

έγγραφα και τις συμβάσεις του νομικού προσώπου. 

ζ) Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων μέτρων και υποβάλει σχετικές αποφάσεις για 

έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Για τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση, τα έργα και τις προμήθειες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων εφαρμόζεται η ισχύουσα 

κείμενη νομοθεσία . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 

– 22:00. 

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

ανάλογα με τις προπονήσεις και τους αγώνες των αθλητικών συλλόγων και τα 

προγράμματα μαζικού αθλητισμού. 

3. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργούν σε ειδικές περιπτώσεις 

πέραν του ωραρίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σε καμία όμως περίπτωση 

περισσότερο από μία (1) ώρα.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εισηγείται 

στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 89 

Ν. 1188/81) για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει σχετική έγκριση. Χωρίς έγκριση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λειτουργία των ανωτέρω Νομικών 



Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων 

8 

 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι 

παράνομη και απαγορεύεται. 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.  Κάθε δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, ένωση, 

σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων, απευθύνεται εγγράφως προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων το οποίο θα 

αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα.  

2.  Η απάντηση θα δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε 

(15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα. 

3.  Απαγορεύεται η χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς προηγούμενη γραπτή 

αίτηση και έγκριση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος» 

του Δήμου Μεγαρέων. 

4.   Απαγορεύεται η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των δημοτικών  

αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς την έγκριση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

5.   Απαγορεύεται η χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για διαφορετικούς 

σκοπούς από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

6.   Απαγορεύεται η εκμίσθωση  των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (ολική ή μερική) 

ή η δωρεάν διάθεση τους από χρήστες (συλλόγους ή ιδιώτες) σε τρίτους. 

7. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης χωρίς τις 

προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, τότε θα επιβάλλεται:  

α) Ποινή έγγραφης επίπληξης με απόφαση Προέδρου.  

β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους: 

i) ποινή αποκλεισμού χρήσης μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

προσθετικά 

ii) ποινή αποκλεισμού χρήσης μέχρι εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών όλων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την 

επιβολή της ποινής της περίπτωσης επιβάλλεται ποινή έως και ενός (1) έτους 
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απαγόρευσης χρήσης όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι αθλητικοί σύλλογοι που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις για προπονήσεις και για αγώνες, πρέπει να υποβάλλουν γραπτό αίτημα 

χρήσης αυτών, στο  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. 

2. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει αναφέρονται με σαφήνεια: 

α) Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλει να χρησιμοποιήσει ο 

ενδιαφερόμενος.  

β) Το χρονικό διάστημα της χρήσης.  

γ) Οι ακριβείς ημέρες και ώρες χρήσης κάθε δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης. 

δ) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο αθλητικός σύλλογος. 

ε) Τον αριθμό των τμημάτων καθώς και τον αριθμό των μελών των τμημάτων των 

συλλόγων, με αναλυτική αναφορά στα στοιχεία των μελών. 

Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει 

λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Επιπρόσθετα κάθε σύλλογος οφείλει να καταθέσει στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων  

• Επικυρωμένο το ισχύον  καταστατικό του αθλητικού συλλόγου,  

• Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και  

• Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού 

συλλόγου.  

3. Σε περίπτωση ορισμού αγώνων σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις οι γηπεδούχοι 

αθλητικοί σύλλογοι οφείλουν να υποβάλουν σχετικό αίτημα πριν την έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου. Το αίτημα θα συνοδεύεται από το πρόγραμμα αγώνων.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και συνεκτιμώντας τον 

συνολικό αριθμό αθλουμένων ανά σωματείο και άθλημα, την κατηγορία που αγωνίζεται 

το σωματείο, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, τον αριθμό των αγωνιστικών τμημάτων και 

τις διαθέσιμες ώρες ανά γυμναστήριο, καθορίζει τις ώρες και τις ημέρες προπόνησης 
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κάθε σωματείου καθώς και τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων των διαφόρων 

πρωταθλημάτων. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχετική απόφαση 

μετά τη λήψη της οποίας ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων υπογράφει συμφωνητικό παραχώρησης 

με κάθε ένα αθλητικό σύλλογο ξεχωριστά. 

5. Κατά την λήψη της απόφασης του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων οφείλει να μεριμνά για 

την ύπαρξη ωρών σε κάθε δημοτική αθλητική εγκατάσταση, για προγράμματα μαζικού 

αθλητισμού και για την άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες και μεμονωμένων ατόμων 

που δεν ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους. 

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του 

νομικού προσώπου οι οποίες συντάσσουν το ετήσιο πρόγραμμα χρήσης κάθε αθλητικού 

χώρου (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα, μπάσκετ, 

βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις κ.λ.π.). Το πρόγραμμα αυτό αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων κάθε δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης και κοινοποιείται στα 

ενδιαφερόμενα σωματεία (μαζί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), στο 

εμπλεκόμενο προσωπικό καθώς και στο Δήμο Μεγαρέων . 

7. Οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι αθλητικοί σύλλογοι και τα άτομα οφείλουν να τηρούν 

πιστά το ετήσιο πρόγραμμα χρήσης κάθε δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης.  

8. Τα προγράμματα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων τροποποιούνται 

μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν υποβολής 

γραπτού αιτήματος του συλλόγου. 

9. Με εντολή του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων μπορεί να ματαιωθεί ή να τροποποιηθεί προπόνηση 

ή αγώνας αθλητικού συλλόγου. Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων οφείλει στη περίπτωση αυτή να ενημερώσει τον 

αθλητικό σύλλογο εγκαίρως για τους λόγους της ματαίωσης ή της τροποποίησης.  

10. Το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα του σταδίου «Μεγαρέων 

Ολυμπιονικών» διατίθεται για μία (1) προπόνηση την εβδομάδα μέγιστης διάρκειας δύο 

(2) ωρών μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα η οποία το Σαββατοκύριακο πρόκειται να 
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αγωνιστεί σε αυτό. Η μέγιστη εβδομαδιαία χρήση ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες 

συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων. 

11. Το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» για λόγους 

προστασίας του φυσικού χλοοτάπητα δεν διατίθεται προς χρήση: 

α) όταν ο αγωνιστικός του χώρος είναι υγρός και λασπώδης λόγω βροχόπτωσης 

β) όταν αναμένεται βροχόπτωση κατά την διάρκεια της χρήσης του. 

γ) όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Μεγαρέων. 

δ) όταν το επιβάλλει η τακτική ή έκτακτη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα. 

12. Απαγορεύεται η χρήση του φυσικού χλοοτάπητα για τρέξιμο ή η χρήση για ασκήσεις από 

αθλητές και αθλούμενους του στίβου. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί κατόπιν 

γραπτής άδειας σε ειδικές κατηγορίες αθλητών όπου θα καθορίζεται και το χρονικό 

διάστημα χρήσης.  

13. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή επίσημων αγώνων στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου με 

φυσικό χλοοτάπητα του σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» είναι αδύνατη λόγω της 

παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, αυτοί θα διεξάγονται στην εναλλακτική έδρα που 

έχει δηλώσει ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος. 

14. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να διατίθενται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση 

πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων 

διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και καταβολή 

χρηματικού αντιτίμου, που θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος 

παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που 

μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται στους Δημοτικούς 

χώρους άθλησης είναι η αθλητική ταυτότητα. 

2. Η αθλητική ταυτότητα εκδίδεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 
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3. Κάθε αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων και αναγράφει ή φέρει 

τα εξής στοιχεία: 

• Επωνυμία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων  

• Αύξοντα αριθμό 

• Ονοματεπώνυμο χρήστη 

• Αθλητική περίοδος για την οποία ισχύει η αθλητική ταυτότητα (μετά την λήξη η 

ταυτότητα επιστρέφεται με ευθύνη των χρηστών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος». Κάθε 

περίοδο εκδίδεται νέα ταυτότητα). 

• Φωτογραφία του χρήστη  

4. Για την έκδοση της αθλητικής  ταυτότητας, απαιτείται η προσκόμιση στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων: 

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου χρήστη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Η 

υποβολή αίτησης προϋποθέτει την γνώση και αποδοχή των άρθρων του παρόντος 

κανονισμού. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ανήλικο χρήστη κάτω των 18 

ετών, τότε αυτή υπογράφεται από τον κηδεμόνα του.    

• Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία αναγράφεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος χρήστης είναι υγιής και ικανός για άθληση ή υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης (ή σε περίπτωση ανήλικου χρήστη ο κηδεμόνας 

του) θα δηλώνει ότι είναι υγιής και αθλείται με δική του ευθύνη. 

• Δύο φωτογραφίες του χρήστη.  

5. Τα μέλη των αθλητικών συλλόγων εισέρχονται στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, 

εφόσον ο αθλητικός σύλλογος τους έχει υποβάλλει στην αρχή της αθλητικής περιόδου 

(περίοδος προετοιμασίας) στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων τα εξής δικαιολογητικά: 

• Λίστα με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα (προπονητής ή αθλητής) των μελών του που 

θα κάνουν χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η 

είσοδος σε μέλη αθλητικών συλλόγων αν δεν είναι εγγεγραμμένα στην ανωτέρω 

λίστα. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι αθλητές που αναγράφονται στη 

λίστα του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να 



Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων 

13 

 

συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από  

τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού συλλόγου και από ιατρό. Σε 

περίπτωση εγγραφής νέων αθλητών ή προπονητών κατά τη διάρκεια της αθλητικής 

περιόδου ο αθλητικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εκ νέου αίτηση, 

λίστα και υπεύθυνη δήλωση (απαραίτητη μόνο για τους αθλητές) στο Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ηρόδωρος».  

6. Κάθε ομάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ο οποίος 

είναι υποχρεωμένος να παραμένει στο χώρο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου 

αθλητή και είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου και των αποδυτηρίων 

(συλλογή μπουκαλιών, επιδέσμων κλπ). 

7. Οι προπονητές συνοδεύουν υποχρεωτικά τους αθλητές τους, παραμένουν μέχρι 

αποχωρήσεώς τους και είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα. 

8. Αθλητές των αθλητικών συλλόγων και εν γένει οι χρήστες των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων οφείλουν να φέρουν αθλητική περιβολή κατάλληλη για τον αθλητικό 

χώρο που θα προπονηθούν ή αγωνιστούν (ειδικά αθλητικά υποδήματα). Ειδικά για τις 

αίθουσες ελευθέρων βαρών οι χρήστες οφείλουν να φέρουν μαζί τους και πετσέτες τις 

οποίες στρώνουν στους πάγκους άσκησης για λόγους υγιεινής. 

9. Απαγορεύεται η χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικά η χρήση 

ελευθέρων βαρών, μηχανημάτων δύναμης και οργάνων εκγύμνασης χωρίς την επίβλεψη 

προπονητή ή γυμναστή ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα κατά την 

άθληση. 

10. Η άσκηση χωρίς την παρουσία προπονητή ή γυμναστή επιτρέπεται στις δημοτικές 

αθλητικές εγκαταστάσεις πλην των αιθουσών με τα ελεύθερα βάρη, μόνο τις ώρες 

μαζικού αθλητισμού. 

11. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητής και μεμονωμένο άτομο, οφείλει να 

εφαρμόζει τις υποδείξεις του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων (για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση 

αποδυτηρίων κλπ). 

12. Την ευθύνη για την συμπεριφορά ατόμων που δεν ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους 

την έχει το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων. 

13. Η συμπεριφορά παραγόντων, προπονητών και αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια. 
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14. Απαγορεύεται η είσοδος στα αποδυτήρια ατόμων του αντίθετου φύλου. Εξαιρούνται οι 

προπονητές της ομάδας που κάνει χρήση των αποδυτηρίων.  

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

εγκαταστάσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών και 

χρημάτων και ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό ή η διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων για τυχόν απώλειά 

τους. 

16. Απαγορεύεται η παρουσία γονέων, συνοδών και θεατών στους αγωνιστικούς και 

περιβάλλοντες χώρους των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια 

προπονήσεων ή αγώνων.  

17. Απαγορεύεται στα δημοτικά κλειστά γυμναστήρια, στις αίθουσες ελευθέρων βαρών και 

πίνγκ πόνγκ καθώς και στο κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισμού: 

α) η κατανάλωση τροφών και ποτών (αναψυκτικών, καφέ κ.λ.π.) 

β) το κάπνισμα 

18. Απαγορεύεται σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις: 

α) η κατανάλωση φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και     

    (ιδιο)σκευασμάτων 

β) η κατανάλωση αλκοόλ 

γ) η είσοδος οχημάτων και μηχανών. Εξαιρούνται τα οχήματα του δήμου, της  

 αστυνομίας, της πυροσβεστικής, τα  ασθενοφόρα και τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.  

δ) η είσοδος κατοικίδιων ζώων. Εξαιρούνται  τα κατοικίδια ως συνοδοί Α.Μ.Ε.Α. 

21. Τα ποδήλατα θα πρέπει να σταθμεύονται σε συγκεκριμένο σηματοδοτημένο χώρο 

διαφορετικά θα απομακρύνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

1. Κάθε μέλος αθλητικού σωματείου ή μεμονωμένο άτομο οφείλει να μην προκαλεί φθορές 

στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά στη δημοτική αθλητική εγκατάσταση που 

χρησιμοποιεί. 

2. Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύματος των 

οπαδών του και για τυχόν φθορές που θα προκληθούν από αυτούς σε δημοτική αθλητική 

εγκατάσταση. 
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3. Πρόκληση εσκεμμένων φθορών σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση και στα όργανά 

εκγύμνασής της από μέλη αθλητικών συλλόγων ή μεμονωμένα άτομα τιμωρείται 

οπωσδήποτε από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων. 

4. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, γίνεται αποτίμηση της αξία της αμέσως από 

το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων, 

και συντάσσεται παρουσία και του υπαίτιου της φθοράς άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, 

όπου θα περιγράφεται η ζημία καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος ή η αξία 

(δαπάνη) αποκατάστασης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων όσο και 

από τον υπαίτιο της φθοράς. 

5. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, 

αυτό συντάσσεται μονομερώς από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων και του κοινοποιείται. Ο υπαίτιος της φθοράς δεν 

μπορεί να αμφισβητήσει τα όσα αναγράφονται στο πρωτόκολλο. 

6. Η ποινή ανάλογα με την έκταση και των αριθμό των  φθορών μπορεί να είναι: 

α) αποκατάσταση των φθορών με χρέωση του υπαίτιου. 

β) προσωρινή αποβολή του υπαίτιου από αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Μεγαρέων. 

γ) οριστική αποβολή του υπαίτιου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Μεγαρέων. 

δ) επιβολή προστίμου σε βάρος του υπαιτίου.  

7. Αν ο υπαίτιος για τις φθορές είναι μέλος αθλητικού συλλόγου (παράγοντας, προπονητής, 

αθλητής) μπορεί η ίδια ή διαφορετική ποινή να επιβληθεί και στο σύλλογο. 

8. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας και επισείει μεγαλύτερη ποινή. 

9. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της ποινής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων το οποίο 

συνεδριάζει άμεσα μετά από γραπτή ενημέρωση των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. και 

αποφασίζει για το είδος της ποινής. 

10. Ο υπαίτιος καθώς και ο εμπλεκόμενος αθλητικός σύλλογος (στην περίπτωση μέλους 

αθλητικού συλλόγου) μπορεί να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του πριν από τη λήψη της 

απόφασης. 
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11. Σε κάθε περίπτωση φθορών εσκεμμένων ή μη, το μεμονωμένο άτομο ή ο αθλητικός 

σύλλογος (όταν ο υπαίτιος είναι παράγοντας προπονητής ή αθλητής) υποχρεούται σε 

άμεση αποκατάσταση τους με δικές του δαπάνες.  

12. Στην περίπτωση που η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνθήκη και κατά προορισμό  χρήση 

των χώρων άθλησης και των οργάνων εκγύμνασής τους δεν καταλογίζεται υπαιτιότητα 

σε βάρος ατόμου ή αθλητικού συλλόγου. 

13. Το προσωπικό των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο 

τυχόν φθορών μετά το τέλος αγώνων ή προπονήσεων και την αναφορά τους στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

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

δικαίωμα χρήσης των αποδυτηρίων της. 

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

πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όργανα άσκησης και 

άθλησης. 

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

αποτελούν περιουσία του Δήμου ή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο 

υπάλληλο με βιβλίο ενυπόγραφο του υπεύθυνου του κάθε αθλητικού συλλόγου. Στο 

τέλος της προπόνησης επιστρέφονται από τον υπεύθυνο τα όργανα στην αποθήκη και 

παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

4. Το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί - μετακινεί, μεταφέρει 

τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, τέρματα, βατήρες, διαδρομές κλπ) εκεί που θέλει ο 

προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του συλλόγου. 

5. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης 

αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.  

6. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και 

παραδίδονται στον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 
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7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αθλητικός σύλλογος κατ’ επανάληψη δεν κάνει χρήση 

των ωρών που του έχουν διατεθεί ή κάνει χρήση τους για την προπόνηση λιγότερων 

αθλητών από το ήμισυ του αριθμού των αθλητών που δηλώνει στους επίσημους αγώνες, 

τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων, αφαιρούνται οι ώρες αυτές από τον 

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

8. Κάθε αθλητικός σύλλογος να γνωρίζει ότι μετά το τέλος της προπόνησης μπορεί να 

παραμείνει για πέντε (5) λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς όμως να παρεμποδίζει 

την επόμενη προπόνηση και ότι οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια είκοσι (20) 

λεπτά μετά τη λήξη της προπόνησης του. 

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

απευθύνεται στο προσωπικό των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

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

επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι ο 

γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η οικεία αθλητική ομοσπονδία. 

2. Η άδεια γνωστοποιείται στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την διεξαγωγή 

κάθε αγώνα. 

3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια. 

4. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου 

προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν 

εργάζεται το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή 

προπονήσεων ομάδων ή ατόμων.   

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

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

ομοσπονδίας του κάθε αθλήματος. 
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2. Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων 

φροντίζει να υπάρχουν στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για την 

ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την αστυνομία και κάθε 

άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας και φθορών. 

3. Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, και 

τα χρονόμετρα, από τον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων στον υπεύθυνο του κάθε αθλητικού συλλόγου. 

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

προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων 

«Ηρόδωρος» δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.  

5. Σε περίπτωση φθοράς που εμποδίζει την συνέχιση του αγώνα (λαμπτήρες, φιλέ, ταμπλό 

κ.λ.π.) επιτρέπεται η είσοδος του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων μετά την άδεια του παρατηρητή και της 

γραμματείας του αγώνα και αφού πρώτα έχει διακοπεί ο αγώνας. 

6. Την ευθύνη για το σκούπισμα του δαπέδου (τάιμ – άουτ και άλλες περιπτώσεις) την έχει 

ο γηπεδούχος σύλλογος και όχι το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

7. Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική ομοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει την 

παρουσία: 

α) αρμόδιου ιατρού – νοσοκόμου 

β) αυτοκίνητου μεταφοράς ασθενών, με οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

γ) φαρμακείου - φαρμάκων 

8. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς ιατρό ή αποχώρησης του ιατρού κατά τη 

διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του γηπεδούχου αθλητικού συλλόγου. 

9.  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων είναι υποχρεωμένο να διαθέτει σε κάθε δημοτικό κλειστό γυμναστήριο  

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

10. Για τη διεξαγωγή αγώνων στα δημοτικά κλειστά γυμναστήρια «Αλέκος Σάλτας» και 

«Γεώργιος Τσαλδάρης» ισχύουν όλα όσα προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 του 

παρόντος κανονισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

1. Τα αποδυτήρια παραχωρούνται για χρήση μια (1) ώρα νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα από υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων στον υπεύθυνο κάθε 

αγωνιζόμενης ομάδας. 

2. Το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων έχει την ευθύνη για τη χάραξη των γραμμών του γηπέδου και την 

τοποθέτηση  των σημαιών στη σέντρα και στα κόρνερ, των  δικτύων, του φορείου και των 

κουβάδων με νερό. 

3. Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική ομοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει την 

παρουσία: 

α) αρμόδιου ιατρού – νοσοκόμου 

β) αυτοκίνητου μεταφοράς ασθενών, με οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

γ) φαρμακείου - φαρμάκων 

4. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς ιατρό ή αποχώρησης του ιατρού κατά τη 

διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του γηπεδούχου αθλητικού συλλόγου. 

5.  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων είναι υποχρεωμένο να διαθέτει σε κάθε δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου  

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

6. Για τη διεξαγωγή αγώνων στα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν όλα όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 του παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ» 

 Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του 

σταδίου και τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων με κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος 

έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην 

αποθήκη από τον ίδιο.  
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 Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, (εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κ.λ.π.) είναι 

αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών των αγώνων και όχι των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων.  

 Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των διοργανωτών. Η αρχική διαμόρφωση είναι 

ευθύνη του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

 Η χάραξη των γραμμών για τον ακοντισμό, τη σφαιροβολία και τη δισκοβολία, είναι 

ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων και γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται. 

 Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων 

διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 

 Ο γηπεδούχος αθλητικός σύλλογος ή η αθλητική ομοσπονδία οφείλει να εξασφαλίσει την 

παρουσία: 

α) αρμόδιου ιατρού – νοσοκόμου 

β) αυτοκίνητου μεταφοράς ασθενών, με οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

γ) φαρμακείου - φαρμάκων 

 Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων χωρίς ιατρό ή αποχώρησης του ιατρού κατά τη 

διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του γηπεδούχου αθλητικού συλλόγου. 

  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων είναι υποχρεωμένο να διαθέτει στο στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών»  

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

 Για τη διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισμού στο στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» 

ισχύουν  όλα όσα προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 του παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΣΗΜΑΙΕΣ 

1. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς την άδεια από το Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

2.  Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες σε 

δημοτική αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως και προγενέστερα να υποβάλει 

το σχετικό γραπτό αίτημα στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 
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3. Οι προδιαγραφές (η μορφή, το υλικό, οι διαστάσεις και ο τρόπος ανάρτησης) θα 

καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

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

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

απαιτείται προγενέστερη έγκριση από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

5. Η ανάρτηση πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους αναρτήσεων. 

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα απομακρύνονται άμεσα οι 

διαφημίσεις, οι αφίσες  κ.λ.π.. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι ώρες λειτουργίας χώρων πάρκινγκ, υπαίθριων γηπέδων, καθορίζονται κατ’ έτος με 

σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων.   

2. Τα κυλικεία εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 

& Κοινοτήτων) και λειτουργούν τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

3. Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το προσωπικό 

του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων.  

4. Οι υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του 

Δήμου Μεγαρέων απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται 

να προσφέρουν, να αμείβονται από συλλόγους, ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους. 

5. Καθήκον του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων είναι: 

α) η κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά προς τους χρήστες των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

β) η σωστή άσκηση των καθηκόντων τους. 

γ) η φροντίδα και η συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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δ) η τήρηση του παρόντος κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας της αθλητικής 

εγκατάστασης. 

ε) η αναφορά τυχόν προβλημάτων, δυσλειτουργιών ή παραβιάσεων του παρόντος 

κανονισμού στη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

στ) η κλήση της αστυνομίας όταν εξυβρίζεται και απειλείται επειδή απαγορεύει την 

είσοδο στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ατόμων που δεν έχουν άδεια. 

6. Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για 

διάστημα δύο (2) μηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα. 

7. Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Μεγαρέων, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο. 

8. Ο Δήμος Μεγαρέων και το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα 

αποτελέσματά τους που προέρχονται από άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήματα και τραυματισμούς που οφείλονται στην 

κακή χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

9. Η χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλητικές ομοσπονδίες, 

αθλητικούς συλλόγους και μεμονωμένα άτομα (αθλούμενους και θεατές) συνιστά 

αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά 

περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων. 

2. Από τον παρόντα κανονισμό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος». 

3. Ο παρών κανονισμός μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων και την 
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επικύρωσή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων καταργεί οποιονδήποτε άλλον 

κανονισμό ίσχυε για τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1. 

4. Αντίγραφο του παρόντος κανονισμού θα υπάρχει σε κάθε δημοτική αθλητική 

εγκατάσταση του άρθρου 1 και με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων θα αποσταλεί στους αθλητικούς 

συλλόγους του Δήμου Μεγαρέων. 

 

Μέγαρα, 3 Ιουνίου 2015 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ 

 

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

α) εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 80/2014 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων 

β) συμπληρώθηκε με τις υπ. αριθμ. 21/2015 και 41/2015  ομόφωνες αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 

«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων 

γ) επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 75/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μεγαρέων . 

 

 

Ο κανονισμός βασίζεται στον  «Πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης» (ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001) 

που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 

9/τ.Α/30.1.2001). 
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Η Ρ Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

για χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Μεγάρων & Νέας Περάμου  

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Δ.Τ.  

ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΤΟΝ/ΤΗΝ 

          

ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  

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 . 
 

Προσκομίστηκαν: 

Δύο (2) φωτογραφίες         

Ιατρική βεβαίωση ικανότητας για άθληση (ανανεώνεται ετησίως)   

 

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

Θέση φωτογραφίας 

Αριθμ. Πρωτ.: 

…………………….. 
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Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ…………………… . 

  
 
Στ..   ……………………. σήμερα, την ……………. του έτους 2015, ημέρα ……………. και ώρα ………, οι 
παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Α) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου 

Μεγαρέων «Ηρόδωρος»» που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθμός 62, με Α.Φ.Μ. 
……………, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» η οποία 
ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού κατόπιν της υπ. αριθμ …. 
απόφασης. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»καλούμενο εφεξής «Ν.Π.Δ.Δ. 
Ηρόδωρος» και 

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

….………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. ………………………………….., 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό έγγραφο που έχει υποβάλει το Σωματείο 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» ……….. , με Α.Φ.Μ. ……………………, Δ.Ο.Υ.…….. ……………….., 
καλούμενο εφεξής «το Σωματείο», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα για χρήση στο Σωματείο τις 

εγκαταστάσεις του …………………………………(αναγράφεται ο χώρος που παραχωρείται για 
χρήση) και συγκεκριμένα εξ αυτού μόνο και αποκλειστικά την (περιγράφονται οι χώροι 
που παραχωρούνται για χρήση), εφεξής του παραχωρούμενου χώρου καλούμενου 
«εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστημα  (από την υπογραφή του παρόντος εννοείται) 
…………….. έως ……………… (η ακριβής ημερομηνία συμπληρώνεται κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού), σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως προβλέπεται 
στο παρόν, αποκλειστικά και μόνο για την εκγύμναση, αγώνες και εκδηλώσεις της 
ομάδος του Σωματείου …………………………………………………………..  
Αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της διάρκειας της σύμβασης και είναι δυνατή μόνον η 
έγγραφη παράταση ή ανανέωση του παρόντος, με τους ίδιους ή άλλους όρους που θα 
συμφωνηθούν.  
 

2.  Το πρόγραμμα προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη 
συμβατική διάρκεια και θα διαμορφωθεί κατόπιν αιτήσεως του Σωματείου προς το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος». Το πρόγραμμα καταρτίζεται, και τροποποιείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος». Το πρόγραμμα τηρείται  αυστηρά ως 
προς τη λήξη των ωρών προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων.  
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα μονομερώς, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια της συμβατικής 
περιόδου, αφού ενημερώσει εγκαίρως το Σωματείο και τις Ομοσπονδίες.  
Στην ομάδα θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό, με θέρμανση και ζεστό νερό για μπάνιο. 
Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη λειτουργία για την 
φιλοξενούμενη ομάδα και τους διαιτητές (εννοείται και κριτές, αγωνόδικες επιτροπές και 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο).   
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3.  Μετά από κάθε χρήση το Σωματείο υποχρεούται αμέσως να αδειάζει τις εγκαταστάσεις, 
να παραδίδει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση και 
κατάσταση που ήταν πριν, σύμφωνα με υποδείξεις του  Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος». 

 
4. Το Σωματείο δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και απολύτως 

κατάλληλες για την προοριζόμενη χρήση. Δεν δικαιούται να προβεί σε καμία 
τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος». 

 
5. Το Σωματείο φέρει την πλήρη αστική ευθύνη έναντι των αθλητών της ομάδας, της 

προπονητικής ομάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι του  Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος»καθώς 
και έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία, υλική (θετική ή αποθετική) ή ηθική, σε 
πρόσωπα ή πράγματα, προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων, από 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. 
Εφόσον δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ μέρους του Σωματείου, το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να 
απαιτήσει από το Σωματείο την άμεση σύναψη σύμβασης ασφάλισης της αστικής 
ευθύνης με δαπάνη του Σωματείου. Η σύμβαση κοινοποιείται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» 
εντός 5 ημερών από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη συμβατική διάρκεια και κάθε 
είδους ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία. Η μη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης από το 
Σωματείο ή η σύναψη σύμβασης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος» αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης 
από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κατά τα προβλεπόμενα στη συνέχεια.  
Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς καμία καθυστέρηση το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος» για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή χρήση 
των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζημιών κατά οποιουδήποτε, ακόμη και 
αν το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη.  
 

6.  Το Σωματείο ευθύνεται για κάθε φθορά, βλάβη και ζημία στις εγκαταστάσεις (δάπεδο, 
κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώματα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), ή 
και σε άλλους χώρους του (αναγράφεται ο χώρος που παραχωρείται για χρήση) που 
προκλήθηκαν από το ίδιο, αθλητές του, υπαλλήλους του ή θεατές σε όλη την διάρκεια 
της προπαρασκευής και της τέλεσης των προπονήσεων, των αγώνων και κάθε άλλης 
εκδήλωσης. 
Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας θα αποτιμάται η αξία της 
αμέσως από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» δια του εντεταλμένου οργάνου ή υπαλλήλου του 
παρουσία του Σωματείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλμένου οργάνου ή 
υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο φθορών, όπου θα 
περιγράφεται η ζημία καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) 
αποκατάστασης. 
Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, 
αυτό συντάσσεται μονομερώς από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» και κοινοποιείται στο 
Σωματείο – που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει -. 

7. Απαγορεύεται στο Σωματείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιμοποιούμενες 
εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο του (αναγράφεται ο χώρος που παραχωρείται 
για χρήση), οποιασδήποτε εμπορικής διαφήμισης. 

  
8. Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική, 

ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νομοθεσία και φέρει την πλήρη και αποκλειστική 
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ευθύνη έναντι των αθλητών της ομάδας, των προπονητών της ομάδας, κάθε συνεργάτη 
του και κάθε τρίτου, καθώς και έναντι του νόμου και των εντεταλμένων δημόσιων 
φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).  

 
9.  Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με το Σωματείο με το 

προσωπικό που χρησιμοποιεί και με τους εκπαιδευόμενους/ προπονούμενους, έναντι 
των οποίων αποκλειστικά υπόχρεο για οτιδήποτε (μισθοδοσία, καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι πάντα το Σωματείο. 
Σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» υποχρεωθεί να καταβάλει οτιδήποτε σε 
οποιονδήποτε εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των εγκαταστάσεων από το Σωματείο έχει 
δικαίωμα να αναχθεί κατά του Σωματείου, αναζητώντας οτιδήποτε υποχρεώθηκαν να 
καταβάλει. 

10.Το Σωματείο διασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί νόμιμα αδειοδοτημένο και νόμιμα 
απασχολούμενο, εκπαιδευμένο, έμπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, τηρεί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, χρησιμοποιεί και έχει 
άμεσα διαθέσιμο καθ’ όλη της διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων ασφαλή και 
κατάλληλο εξοπλισμό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισμός απαιτείται 
και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόμος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί 
για τη χρήση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το παρόν. 

 
11.Το Σωματείο δεν επιτρέπεται να εισπράττει από τους αθλητές / εκπαιδευόμενους του 

οποιοδήποτε ποσό στο όνομα και για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» ή του 
Δήμου Μεγαρέων και για την χρήση ή με την αιτιολογία της χρήσης των συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» οι οποίες παρέχονται στο Σωματείο. Το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος επιφυλάσσεται για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης – 
ενημέρωσης στους χώρους των εγκαταστάσεων του, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο 
απαιτείται. 

    
12.Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» βαρύνεται με τη δαπάνη του καταναλισκόμενου νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και με τις δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης. Το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος» υποχρεούται να λειτουργήσει τη θέρμανση ή την ψύξη σε περίπτωση που 
οι συνθήκες το επιβάλουν. Το Σωματείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή καμίας εν γένει 
λειτουργικής δαπάνης. 

   
13.Απαγορεύεται στο Σωματείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, των οποίων 

δικαιούται να κάνει χρήση σύμφωνα με το παρόν, σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα και για οποιονδήποτε σκοπό.  

 
14.Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει αναιτιολόγητα, εγγράφως 

μόνο, την παρούσα σύμβαση τηρώντας προθεσμία 10 ημερών. Στην περίπτωση αυτή η 
σύμβαση λύεται με την πάροδο των 10 ημερών αζημίως εκατέρωθεν.   

 
15.Εκ του παρόντος συμφωνητικού κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο δικαίωμα του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» προς παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, των ίδιων (σε άλλες 
ώρες εκτός του προγράμματος) ή άλλων εγκαταστάσεων του (αναγράφεται ο χώρος που 
παραχωρείται για χρήση) και οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς 
οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και με όποιους όρους 
κρίνει ως αναγκαίους και σκόπιμους. 
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16.Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» δικαιούται να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής 
ή αποθετικής ζημίας, εφόσον αποδείξει ότι υπέστη τέτοια.  

 
17.Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε 

όρου του παρόντος από το Σωματείο έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης, οπότε 
στην περίπτωση αυτή το Σωματείο και κάθε αθλητής του ή ομάδα και κάθε τρίτος εν 
γένει που έλκει δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων από το Σωματείο 
απομακρύνονται άμεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις του (αναγράφεται ο 
χώρος που παραχωρείται για χρήση), οι οποίες αποδίδονται άμεσα στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρόδωρος». 

 
 18.Το Σωματείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» (αριθμός απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 
80/2014) και έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισμού, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου 
αποτελεί το παρόν συμφωνητικό και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους που αυτός περιλαμβάνει, υποχρεούμενο σε πλήρη και πιστή τήρησή τους. 

 
19.Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή οριστικής, με 

απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» ή άλλης αρμόδιας αρχής, εξαιτίας της μη ύπαρξης 
της απαιτούμενης αδειοδότησης και σε οποιαδήποτε αιτία και αν αυτό οφείλεται, ή 
εξαιτίας άλλου λόγου, ρητά συμφωνείται ότι θα παύει το δικαίωμα χρήσης των 
εγκαταστάσεων από «το Σωματείο», έως τη νόμιμη επαναλειτουργία, χωρίς εκ του λόγου 
αυτού να δημιουργείται κανένα δικαίωμα «του Σωματείου», σε αποζημίωση ή σε 
οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» ούτε να 
παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας σύμβασης.  

   
20.Η παρούσα συμφωνία καταργεί κάθε προηγούμενη, προφορική ή γραπτή, συμφωνία και 

αποτελεί το μοναδικό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  
 
21.Καμία προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή αυτής της συμφωνίας δεν θα είναι ισχυρή, παρά 

μόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η 
τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιωνδήποτε από τα δικαιώματά 
τους, που απορρέουν από το νόμο ή από το παρόν, εφ’ άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν θα 
θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα μπορούν να 
ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Επομένως, και 
οποιαδήποτε ανοχή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» σε συμβατική παράβαση εκ μέρους του 
Σωματείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε 
μπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωματείο με σκοπό τη συνέχιση της συμβατικής 
του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε βάρος του συνεπειών (π.χ. 
υποχρέωση σε αποζημίωση, λύση της σύμβασης σε επόμενη παράβαση κ.λ.π.). 

 
22.Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της σύμβασης,  η 

οποία θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της.  
 
23.Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούμενες διευθύνσεις της έδρας 

των συμβαλλομένων, όσο ο ένας συμβαλλόμενος δεν κοινοποιεί στον άλλο εγγράφως 
τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του. 

 



Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων 

30 

 

24.Αρμόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των 
συμβαλλομένων από την εκτέλεση ή με αφορμή το παρόν είναι αποκλειστικά το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και, αφού έγινε πλήρως αποδεκτό από 
τους συμβαλλόμενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί. 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
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