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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μεσσήνη 18-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 16137
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο/06-07-2016
Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 315/2016
Περίληψη
Επικαιροποίηση της με
19/2016 απόφασης ΔΣ

αριθμό

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 06-07-2016 ημέρα Τετάρτη & ώρα 19:30
μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ’
αριθ. 14645/01-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των
Συμβούλων:
1. Αδαμόπουλος Αριστομένης
2. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

14.Τσάμης Κωνσταντίνος
15.Τσερπές Αναστάσιος

3. Καρύδης Χρήστος
4. Κοτταριδης Νικόλαος

16.Χονδρός Νικόλαος

5. Κρασσακοπουλος Σπυρίδων

18.Αναστασόπουλος Ευστάθιος

6. Λύρας Αθανάσιος
7. Μπουρίκας Κωνσταντίνος

19.Βλαχοδημητρόπουλος
20.Γαλιάτσος Δημήτριος

8. Νικολόπουλος Αντώνιος

21.Γιαννόπουλος Παναγιώτης
22.Δαβίλλας Γεώργιος

17.Χριστόπουλος Χρήστος

9. Ξαρχάκος Νικόλαος
10.Ξενoγιάννης Νικόλαος

Αναστάσιος

23.Παπαδόπουλος Γεώργιος

11.Παναγόπουλου – Μπρακουμάτσου
Γεωργία

24.Σαμπαζιώτης Δημήτριος
25.Αλεβίζος Αθανάσιος

12.Πουλόπουλος Αναστάσιος

26.Γρουσουζάκος Γεώργιος
27. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

13.Τράκας Ανδρέας

Επίσης, παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος
Οι κατωτέρω
εκλήθησαν.

Δημοτικοί

Σύμβουλοι

δεν

προσήλθαν

αν

&

νόμιμα

1. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αθανασόπουλος Γεώργιος

2. Μυστριωτη Γιαννούλα

5. Παπαγεωργίου Αναστάσιος

3. Πετρόπουλος Ηλίας

6. Φύκιρης Νικόλαος

Στη

συνεδρίαση

καλέστηκαν

οι

Πρόεδροι/Πάρεδροι

όλων

των

Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεσσήνης.
Το Δημοτικού Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία εφόσον από τα 33 μέλη του
Συμβουλίου είναι παρόντα

27, δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού

αυτών, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος για το

21ο θέμα ημερήσιας, ο οποίος είπε:
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Πρόεδρος:

Κύριοι συνάδελφοι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου

παρακαλώ να επικαιροποιήσουμε την υπ’ αριθ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα
‘Συζήτηση λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας
Αθλητικών Χώρων Δήμου Μεσσήνης’» ώστε να γίνει η σωστή λειτουργία των
Αθλητικών Χώρων του Δήμου μας.
Η ανωτέρω απόφαση της οποίας ζητείται η Επικαιροποίηση έχει ως ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/20-01-2016
Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 19/2016

Περίληψη
«Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με θέμα ‘Συζήτηση λήψη κανονιστικής απόφασης
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών
Χώρων Δήμου Μεσσήνης’»
Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 20-01-2016 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:00
μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ’
αριθ. 884/15-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των
Συμβούλων:
1
Αδαμόπουλος Αριστομένης Αντιδ/ρχος
2
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
3
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιδ/ρχος
4
Καρύδης Χρήστος
Αντιδ/ρχος
5
Κοτταριδης Νικόλαος
6
Κρασσακοπουλος Σπυρίδων
7
Μπουρίκας Κωνσταντίνος
8
Μυστριωτη Γιαννούλα
9
Νικολόπουλος Αντώνιος
10 Ξαρχάκος Νικόλαος
Αντιδ/ρχος
11 Ξενόγιαννης Νικόλαος
Αντιδ/ρχος
12 Παναγόπουλου – Μπρακουμάτσου Γεωργία Γραμματέας
13
Πετρόπουλος Ηλίας
Αντιδ/ρχος
14 Πουλόπουλος Αναστάσιος
15 Σταθόπουλος Διονύσιος
16 Τράκας Ανδρέας
17 Τσάμης Κωνσταντίνος
18 Τσερπές Αναστάσιος
Αντιδ/ρχος
19 Χονδρός Νικόλαος
20 Χριστόπουλος Χρήστος
Πρόεδρος
21 Αναστασόπουλος Ευστάθιος
22 Αθανασόπουλος Γεώργιος
23 Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
24 Γαλιάτσος Δημήτριος
25 Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος
26 Δαβίλλας Γεώργιος
27 Παπαγεωργίου Αναστάσιος
28 Παπαδόπουλος Γεώργιος
29 Σαμπαζιώτης Δημήτριος
30 Αλεβίζος Αθανάσιος
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31
32

Γρουσουζάκος Γεώργιος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Επίσης, ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος δεν παραβρέθηκε και σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 νομίμως αναπληρώθηκε από τον κ. Ξαρχάκο
Νικόλαο
Οι κατωτέρω
εκλήθησαν.
α/α
1

Δημοτικοί

Σύμβουλοι

δεν

προσήλθαν

αν

&

νόμιμα

Δημοτικοί Σύμβουλοι - Ονομ/μο
Φύκιρης Νικόλαος

Στη
συνεδρίαση
καλέστηκαν
οι
Πρόεδροι/Πάρεδροι
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεσσήνης.

όλων

των

Έτσι με νόμιμη απαρτία εφόσον από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι παρόντα 32, δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού
αυτών, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο Ηλία , ο οποίος είπε:
Πετρόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Μεσσήνης κατά την 1η

συνεδρίασή της στις 19-01-2016 και με την υπ αριθ.

2/2016 απόφασή της, αποφάσισε σχετικά με την λήψη κανονιστικής απόφασης
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων Δήμου Μεσσήνης Η
ανωτέρω απόφαση της οποίας ζητείται η έγκριση έχει ως ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/19-01-2016
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 2/2016
Περίληψη
«Συζήτηση λήψη κανονιστικής απόφασης
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας
Αθλητικών Χώρων Δήμου Μεσσήνης»
Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 19-01-2016 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00
π.μ. ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης, μετά την
υπ’ αριθ. 881/15-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του ν. 3852/2010. Απουσία του Δημάρχου και Προέδρου κ. Τσώνη
Γεωργίου, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρο της επιτροπής κ. Στάθης Αναστασόπουλος,.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση παρουσία των κάτωθι
Συμβούλων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Αδαμόπουλος Αριστομένης
Γεώργιος Τσώνης Δήμαρχος
2
3
4
5

Μπουρίκας Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Ηλίας
Χονδρός Νικόλαος
Αθανασόπουλος Γεώργιος

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Γαλιάτσος Δημήτριος

Επιτευχθείσης νομίμου απαρτία ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν
Λαμπροπούλου Αναστασία

από

την

υπάλληλο

του

Δήμου

Μεσσήνης

Ο Αντιπρόεδρος για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο Ηλία ο οποίος είπε:
Πετρόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι το σχέδιο κανονισμού Αθλητικών Χώρων
Δήμου Μεσσήνης είναι ο κάτωθι:
Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου
Μεσσήνης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρών σχέδιο Κανονισμού συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο
βάσει του οποίου θα ρυθμίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων
άθλησης του Δήμου Μεσσήνης. Αποβλέπει στο να αποτελέσει το προϊόν μιας
συναινετικής διαδικασίας με τους δημότες με απώτερο σκοπό την προάσπιση του
τοπικού δημόσιου συμφέροντος στους αθλητικούς χώρους γι αυτό και προβλέπει
με σαφή τρόπο της υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου Μεσσήνης και των
δημοτών. Το σχέδιο του Κανονισμού ευελπιστεί να προασπίσει τη διαφάνεια, την
ισονομία, την ισότιμη αντιμετώπιση και την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύει ο
Δήμος Μεσσήνης με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη χρήση των αθλητικών
χώρων σε όλη τη διοικητική του περιφέρεια. Το σχέδιο που ακολουθεί έχει
συνταχθεί με γνώμονα τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών και
Κοινοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 1362/18-10-2001, τ.Β΄) αλλά και τις ισχύουσες
διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν τους όρους παραχώρησης και
χρήσης των Δημόσιων Αθλητικών Χώρων.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των Δημοτικών
εγκαταστάσεων/ υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου
Μεσσήνης.
Μέσω της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών Δημοτικών εγκαταστάσεων
και υποδομών του Δήμου Μεσσήνης με σκοπό:


την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού λαϊκού αθλητισμού όλων
των ηλικιών.



την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού .



την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού

Αθλητισμού όλων των

βαθμίδων.


την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής
αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων

του

Δήμου Μεσσήνης.


την

υποστήριξη

επιστημονικών,

και

διοργάνωση

συνεδριακών

αθλητικών,
εκδηλώσεων

ψυχαγωγικών,
Διεθνούς,

Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
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την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών,
πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.



την υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορικής
αγωγής των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής
ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία),
σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μεσσήνης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι εγκαταστάσεις /υποδομές άθλησης, κλειστές και υπαίθριες, του
Δήμου Μεσσήνης ανά Δημοτική Ενότητα είναι οι εξής:
Δημοτική Ενότητα Αίπειας


Γήπεδο ποδοσφαίρου Λογγά (φυσικός χλοοτάπητας)



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Μηλίτσας



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Αγ. Ανδρέα



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Ν. Κορώνης

Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας


Γήπεδο ποδοσφαίρου Ανδρούσας (πλαστικό)



Γήπεδο ποδοσφαίρου Εύας (χόρτο)



Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Ελληνοεκκλησιάς



Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ανδρούσας

Δημοτική Ενότητα Αριστομένους


Γήπεδο ποδοσφαίρου Μάνεση



Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Στρέφι

Δημοτική Ενότητα Βουφράδος


Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χατζή ( ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ,
ανοιχτό γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου)



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Κουρτάκι
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Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Μηλιώτι



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Πετριτσίου



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Χαραυγής

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης


Γήπεδο ποδοσφαίρου Βαλύρας (φυσικός χλοοτάπητας )



Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Λάμπαινας

Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου


Γήπεδο ποδοσφαίρου Πεταλιδίου (φυσικός χλοοτάπητας )



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Πεταλιδίου



Γήπεδο ποδοσφαίρου Δροσιάς



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Δροσιάς



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Νερόμυλου

Δημοτική Ενότητα Τρικόρφου


Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ5 Τρικόρφου



Γήπεδο ποδοσφαίρου Κλήματος



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Κλήματος



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Κορομηλιάς

Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης:


Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης (φυσικός χλοοτάπητας )



Κλειστό Γυμναστήριο Μεσσήνης (Μπάσκετ)



Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου (3 υπαίθρια γήπεδα Τένις, 1
γήπεδο ανοιχτό μπάσκετ 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, 1 γήπεδο
ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής Αγίου Νικολάου)



Γήπεδο Τένις Παραλίας Μπούκα



2 Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ Παραλίας Μπούκα



Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Παραλίας Μπούκα



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Μεσσήνης (πλησίον Κ. Υ. Μεσσήνης)



Γήπεδο ποδοσφαίρου Αβραμιού



Γήπεδο ποδοσφαίρου Ανάληψης
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Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Καρτερολίου



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Λευκοχώρας



Γήπεδο ποδοσφαίρου Λυκοτράφου



Ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ Νεοχωρίου

Ο

παρών

Κανονισμός

Λειτουργίας

εφαρμόζεται

στις

αθλητικές

εγκαταστάσεις του Δήμου Μεσσήνης που λειτουργούν κάθε φορά ή
προστίθενται νέες και έχουν άδεια καταλληλότητας και λειτουργίας, ή
διαθέτουν παράταση της ήδη χορηγημένης άδειάς τους. Οι αθλητικοί
χώροι που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας και καταλληλότητας δεν θα
παραχωρούνται προς χρήση.
ΑΡΘΡΟ 4
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από
09:00-22:00. Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται ανάλογα από τα αθλητικά
προγράμματα του Δήμου Μεσσήνης, τα σχολικά προγράμματα, τα αθλητικά
προγράμματα της Γ.Γ.Α. (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), τις προπονήσεις και
τους

αγώνες

των

Αθλητικών

συλλόγων/σωματείων,

ερασιτεχνικών

και

επαγγελματικών.
Πιο συγκεκριμένα:
 Τα κλειστά γυμναστήρια λειτουργούν από 09:00 - 22:00 και εφόσον
προπονούνται αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομάδες, ο χρόνος μπορεί να
παρατείνεται - κατά περίπτωση - έως και μία ώρα.
 Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ,

κ.λπ,

λειτουργούν από 9:00 - 22:00.
 Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί από 9:00- 14:00 τις ημέρες
λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μετά από
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.
Τις

ημέρες

λειτουργούν

Σάββατο,
μόνο

Κυριακή

για

τη

και

αργίες,

διεξαγωγή

οι

Δημοτικοί

αθλητικών

χώροι

αγώνων

άθλησης

όλων

των

πρωταθλημάτων (σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση δίδεται άδεια
για προπονήσεις).
Σε κάθε περίπτωση το ωράριο λειτουργίας

καθορίζεται με απόφαση του

Δημοτικού

οικείου

Συμβουλίου

και

έγκριση

του

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης και την
επάρκεια ή μη σε προσωπικό φύλαξης και επιτήρησης των αθλητικών χώρων.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΩΝ

ΑΘΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ
1. Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία,
σωματείο) ή ιδιωτικός φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Μεσσήνης, απευθύνεται εγγράφως με αίτηση
του προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, η οποία και απαντά σε κάθε
αίτημα, μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής/ Τοπικής Ενότητας και
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι
αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε το
αίτημα με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Στην περίπτωση που τα μέλη των αθλητικών σωματείων που έχουν έδρα το
Δημοτικό χώρο άθλησης, πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή για την προετοιμασία των αγώνων
τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια ή Διεθνή Πρωταθλήματα, τότε
το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσιακή
μονάδα εγγράφως από την αντίστοιχη Αθλητική Τοπική Ομοσπονδία
(Ένωση) στη δύναμη της οποίας ανήκει το σωματείο πριν την έναρξη κάθε
αθλητικής περιόδου.
4. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, τότε το αίτημαπρόγραμμα αγώνων υποβάλλει

εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία

(Τοπική ένωση) που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.
5. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα εξετάζει τα αιτήματα και τα συνημμένα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παραχώρηση και εισηγείται
εγγράφως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των ωρών, κατά
ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα ( μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο,
τένις, στίβο κ.λπ.). Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα
και αυτό αποστέλλεται στο κάθε σωματείο που έχει υποβάλλει το αίτημα
και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων σε κάθε αθλητικό χώρο.
6. Το πρόγραμμα των προπονήσεων των σωματείων, τροποποιείται με
νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.
7. Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωματείων μπορούν να
γίνουν μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια
υπηρεσιακή μονάδα και μετά από σχετική έγκριση του αντιδημάρχου
εφόσον προηγουμένως έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

ΑΔΑ: Ω08ΖΩΚ4-34Γ

8. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα μπορεί να εισηγηθεί στον Δήμαρχο ή
Αντιδήμαρχο τη ματαίωση ή τροποποίηση προπόνησης όταν κρίνει σκόπιμο
ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

(π.χ διοργάνωση εκδηλώσεων-

ημερίδων κ.λπ) .
9. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα φροντίζει ώστε να υπάρχουν σε κάθε
αθλητική υποδομή, εκτός από ώρες προπονήσεων σωματείων, και ώρες για
προγράμματα μαζικού- λαϊκού αθλητισμού, προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α και
για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε
οργανωμένο σύλλογο/σωματείο.
10. Οι

εγκαταστάσεις

των

Δημοτικών

αθλητικών

χώρων

μπορούν

να

παραχωρούνται σε αθλητικούς συλλόγους/σωματεία μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία
παραχώρησης,

οι

ειδικότεροι

όροι

θα καθορίζονται

παραχώρησης

(π.χ

ο χρόνος
συντήρηση

αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη χρήση των εγκαταστάσεων. Σε κάθε
περίπτωση

απαγορεύεται

η

παραχώρηση

χρήσης

των

Δημοτικών

αθλητικών χώρων από συλλόγους ή σωματεία σε τρίτους (φυσικά
πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έναντι αντιτίμου σε Νομικά πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για
τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών
ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, και δημοτικού
επιπέδου.
12. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος δύναται να αποφασισθεί η παραχώρηση των
Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με απόφαση Δημάρχου κατόπιν
αιτιολογημένης υπηρεσιακής εισήγησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,

ΦΟΡΕΩΝ,

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για να επιτραπεί η είσοδος στις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει:
1. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση
και υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου στην αρμόδια υπηρεσιακή
μονάδα στην οποία αναφέρεται ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από
ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες. Τη δήλωση αυτή υπογράφει ο ιατρός και ο πρόεδρος του
σωματείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
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2. Στην

υπεύθυνη

δήλωση

επισυνάπτεται

ονομαστική

κατάσταση

των

αθλητών και των προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε
προπόνηση νέων αθλητών, το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει
εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο
σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται
σύμφωνα με τα παραπάνω .
3. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεσσήνης και
ο Δήμος Μεσσήνης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα των
αθλητών κατά τη διάρκεια των αγώνων/ προπονήσεων.
4. Κάθε ομάδα αθλητών για να εισέλθει και να παραμείνει για προπόνηση ή
εκγύμναση στον Δημοτικό χώρο άθλησης πρέπει να συνοδεύεται από τον
υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας
των προπονητών θα πρέπει να κατατεθεί και η σχετική άδεια ασκήσεις
επαγγέλματος.
5. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και
να παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους.
Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν κατά την
ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.
6. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η
Αθλητική Ταυτότητα. Η Αθλητική Ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχεία του
Δήμου Μεσσήνης και φέρει τα χαρακτηριστικά:


Επωνυμία του Δήμου Μεσσήνης



Επωνυμία Αθλητικού Σωματείου



Ονοματεπώνυμο Αθλητή



Άθλημα



Αθλητική Περίοδος

7. Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική Ταυτότητα που μετά την λήξη της
αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του
Δήμου.
8. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και
απαραίτητα

μέσα

για

την

προπόνηση

(π.χ.

αθλητικές

φόρμες,

κατάλληλα υποδήματα, κ.λπ.)
9. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών
οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να
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κάνουν

χρήση

των

αθλητικών

οργάνων

χωρίς

την

παρουσία

προπονητή.
10. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή
και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη
απομάκρυνσης έχει

ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται

άτομα

εκτός

συλλόγου, τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος του Δήμου που
επιτηρεί τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου .
11. Η ομάδα μετά το τέλος της προπόνησης μπορεί να παραμείνει για 5
λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να παρεμποδίζει την επόμενη
προπόνηση και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 20 λεπτά μετά
την προπόνηση.
12. Δεν προβλέπεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή
ιδιώτες με αμοιβή για παροχή ιδιωτικού έργου έναντι τρίτων, εκτός και
αν τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6. Οι
παραβάτες της διάταξης αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς
χώρους. Στην ανωτέρω απαγόρευση εντάσσεται και η λειτουργία
ακαδημιών (μη αγωνιστικά τμήματα) των συλλόγων και σωματείων για
τις οποίες οι αθλούμενοι καταβάλουν αντίτιμο (εισφορά).
13. Σε περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης, σύλλογος/ σωματείο επιθυμεί να
χρησιμοποιεί

Δημοτικούς

αθλητικούς

χώρους

για

τις

παραπάνω

δραστηριότητες, αυτό μπορεί να γίνει με ανάλογο αίτημα προς τo
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει για την παραχώρηση της
εγκατάστασης-γηπέδου ορίζοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο προς το
Δήμο, προκειμένου να καλύπτεται μέρος τους κόστους συντήρησης και
λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.
14. Σε περίπτωση κατά την οποία σύλλογος ή σωματείο με έδρα εκτός
Δήμου Μεσσήνης υποβάλει αίτηση παραχώρησης χρήσης Δημοτικών
αθλητικών χώρων, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την
παραχώρηση με τον όρο ότι έχουν καλυφθεί προηγουμένως τα
αιτήματα συλλόγων/ σωματείων με έδρα το Δήμο Μεσσήνης και την
προϋπόθεση ότι επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για την εποπτεία της
λειτουργίας των παραχωρούμενων αθλητικών χώρων.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ
Α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ) ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα
άτομα,

είναι

υποχρεωμένοι

να

εφαρμόζουν

τις

υποδείξεις

του

προσωπικού του Δήμου που επιτηρεί τον αθλητικό χώρο (π.χ. για την
έναρξη - τη λήξη της προπόνησης, τη χρήση αποδυτηρίων κ.λπ.)
2. Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια και να
συμμορφώνονται στις συμβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων.
Όταν επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ
νέου δεκτοί.
3. Οι αθλητές, οι παράγοντες και οι θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη
των προσωπικών τους ειδών.
4. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν πρέπει να απευθύνονται
εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας
αθλητισμού

ή

στον

υπεύθυνο

του

χώρου

άθλησης

του

Δήμου

Μεσσήνης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δήμου Μεσσήνης και
χρήσης των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να
φροντίζει να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά
σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου.
2. Οι εσκεμμένες ή μη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων
του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες
συνεπάγονται κυρώσεις μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι
κυρώσεις αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών με δική τους δαπάνη
καθώς και στην προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή
παράγοντα, ή χρήστη από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι ίδιες
ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται και στο σύλλογο που ανήκει ο αθλητής,
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προπονητής ή αθλητικός παράγοντας.
3. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις
απόψεις και τις ενστάσεις του.
4. Σε περίπτωση φθορών ή ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στη
διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που
αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με
δικές τους δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
1. Κάθε αθλητικό σωματείο ή σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο
άθλησης του Δήμου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.
Επίσης στο χώρο που προπονείται πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα
όργανα π.χ. μπασκέτες, φιλέ, όργανα στίβου, κ.λπ.
2. Μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να αθληθούν στους Δημοτικούς
αθλητικούς χώρους, μπορούν να εισέρχονται σε αυτούς μόνο κατά τις
ώρες κοινού που έχουν καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι
μεμονωμένοι αθλητές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των οργάνων των
Δημοτικών αθλητικών χώρων, χωρίς την παρουσία προπονητή του Δήμου
Μεσσήνης.
3. Οι μεμονωμένοι αθλητές που αθλούνται κατά τις ώρες κοινού οφείλουν να
συμπεριφέρονται με αθλητικό πνεύμα και να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις των υπευθύνων που έχουν οριστεί από το Δήμο για την
εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών αθλητικών χώρων. Σε περίπτωση
ανάρμοστης

συμπεριφοράς,

το

προσωπικό

του

Δήμου

οφείλει

να

απομακρύνει το άτομο ή να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία. Στο πέρας
της ώρας κοινού οι μεμονωμένοι αθλητές οφείλουν να αποχωρήσουν από
τον αθλητικό χώρο.
4. Η ευθύνη της άθλησης των μεμονωμένων ατόμων στις ώρες κοινού είναι
αποκλειστικά δική τους. Άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών οφείλουν να
προσέρχονται με συνοδό. Ο Δήμος Μεσσήνης υποχρεούται να διαθέτει
φαρμακείο με φαρμακευτικό υλικό για τους μεμονωμένους αθλητές στις
ώρες κοινού.
5. Όργανα

που

φυλάσσονται

στις

αποθήκες

των

αθλητικών

χώρων,

παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του
συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους.
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Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο
υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
6. Το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να
τοποθετεί, μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, εμπόδια,
διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο
προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των
αθλητών του κάθε συλλόγου/ σωματείου που κάνει χρήση της αθλητικής
εγκατάστασης, παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.
7. Η είσοδος στην αίθουσα κάθε αθλητικού χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε
όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.
8. Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων θα επιτρέπεται μόνο σε όσους
φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της
άθλησης.
9. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα
επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.
10. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους, θα πρέπει οι χρήστες
των αθλητικών χώρων να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις
βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.
11. Μετά το πέρας της άθλησης οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην
αρχική του θέση κάθε αντικείμενο / όργανο άθλησης που χρησιμοποίησαν.
Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που
χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) ή αντικείμενα που αφέθηκαν στις
εξέδρες από θεατές ή γονείς ή επισκέπτες χρησιμοποιώντας για τον σκοπό
αυτό τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων.
12. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, οι χώροι ελευθερώνονται
και παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
13. Οι

αθλούμενοι

υποχρεούνται

να

διατηρούν

καθαρούς

όλους

τους

αθλητικούς χώρους που χρησιμοποίησαν.
14. Εάν διαπιστωθεί ότι σύλλογος ή σωματείο κατ’ επανάληψη κάνει χρήση
των αθλητικών χώρων με αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού
των

αθλητών

που

δηλώνονται

στους

επίσημους

αγώνες,

τότε

οι

συγκεκριμένες ώρες προπόνησης μπορούν να αφαιρεθούν από τον
παραπάνω σύλλογο ή σωματείο και να αποδοθούν σε άλλο με την
προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Γενικά για τη χρήση γηπέδων ποδοσφαίρου ισχύει ότι:


Η είσοδος και η έξοδος προς και από το γήπεδο ποδοσφαίρου θα γίνεται
μόνο από συγκεκριμένο σημείο.



Οι γονείς συνοδοί απαγορεύεται να μπαίνουν στο χώρο του γηπέδου.



Σε προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν
διεξάγονται για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Ειδικότερα ανάλογα με το είδος γηπέδου ισχύουν τα ακόλουθα:
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση του γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής:
1. Μέγιστη εβδομαδιαία χρήση 6 ώρες συμπεριλαμβανομένων των αγώνων και
μόνο για τα σωματεία εκείνα των οποίων ο επόμενος αγώνας πρόκειται να
διεξαχθεί στο φυσικό χλοοτάπητα
2. Η

προγραμματισμένη

προπόνηση

ή

φιλικός

αγώνας

σε

υγρό

από

βροχόπτωση γήπεδο ματαιώνεται.
3. Όταν

επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έχει καταστεί ο

αγωνιστικός χώρος βαρύς και λασπώδης, ή από τις

μετεωρολογικές

προβλέψεις αναμένεται η ίδια κατάσταση, ή οποτεδήποτε κριθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα επιφέρει
σημαντική φθορά ή ζημιά στο γήπεδο, τότε με Απόφαση
Αντιδημάρχου

δεν θα διατίθεται η

προγραμματισμένου

αγώνα

στα

εγκατάσταση για
πλαίσια

επίσημων

Δημάρχου ή

την διεξαγωγή
διοργανώσεων,

πρωταθλημάτων ή κυπέλλου και θα χρησιμοποιείται, εάν είναι εφικτό, η
εναλλακτική έδρα.
4. Όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς καθώς και οι
μετεωρολογικές προβλέψεις, με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και
απόφαση

Δημάρχου

ή

Αντιδημάρχου

δύναται

να

ζητήσει

από

την

διοργανώτρια αρχή την αναβολή προγραμματισμένου αγώνα 48 ώρες πριν
την έναρξή του.
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών στις προπονήσεις .
Β. ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
1. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών .
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2. Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Γ. ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΙ
Η χρήση είναι ελεύθερη.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ - ΣΤΑΔΙΟΥ
1. Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται μόνο από
συγκεκριμένη είσοδο.
2. Οι γονείς συνοδοί απαγορεύεται να μπαίνουν στο χώρο του στίβου.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με επίδειξη
ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για
αθλητές).
4. Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για
τρέξιμο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές και αθλούμενους όταν
πραγματοποιούνται προπονήσεις από αθλητικά σωματεία ποδοσφαίρου.
5. Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους
αντικειμένων. Καλό θα είναι να μην παίρνουν μαζί τους όταν έρχονται στο
στίβο αντικείμενα αξίας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ)
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΗΣΗ

ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

5Χ5

ΚΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΩΝ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η διάθεση και η χρήση των γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 και ανοιχτών γηπέδων
Μπάσκετ είναι ελεύθερη με αποκλειστική ευθύνη των αθλουμένων που τα
επισκέπτονται.
ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά από παιδιά
ηλικίας 4 έως 11 ετών.
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2. Η εκπαίδευση των παιδιών - μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης
(Γυμναστή ή Δημοτικό Αστυνομικό) και περιλαμβάνει την παρουσίαση
κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής ,την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων με πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
3. Δεν

επιτρέπεται

η

είσοδος

στο

πάρκο

κυκλοφορικής

αγωγής

σε

μεμονωμένα παιδιά εάν δεν συνοδεύονται από ενήλικο άτομο.
4. Τα παιδιά που παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το σχολείο τους
συνοδεύονται και επιβλέπονται

αποκλειστικά από τους δασκάλους-

νηπιαγωγούς τους. Το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης δεν φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν ατύχημα.
5. Η

χρήση

του

πάρκου

κυκλοφοριακής

αγωγής

είναι

δωρεάν

και

πραγματοποιείται μετά από προγραμματισμένο ραντεβού.
6. Η

λειτουργία

του

πάρκου

κυκλοφοριακής

αγωγής

δεν

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό του Δήμου
Μεσσήνης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας,
τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια
αγώνα που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου
Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών.
2. Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το γηπεδούχο σωματείο.
3. Η άδεια γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου
Μεσσήνης τουλάχιστον (4) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.
Χωρίς άδεια απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.
4. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του
αναγκαίου

προσωπικού

(διαιτητής,

ιατρός,

κ.λπ)

του

γηπεδούχου

συλλόγου/σωματείου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει προσωπικό του Δήμου απαγορεύεται η
διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων, και
γενικά η χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου Μεσσήνης.
5.

Σε

εξαιρετικές

περιπτώσεις

και

αφού

έχουν

εξαντληθεί

όλες

οι

δυνατότητες εξασφάλισης υπαλλήλων και υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη
προσωπικού, δύναται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να συσταθεί
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επιτροπή αθλητισμού με αρμοδιότητα την εθελοντική παρουσία των μελών
της στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους με τον όρο ότι κατά αυτόν τον
τρόπο εξυπηρετείται το τοπικό δημόσιο συμφέρον και σε καμία περίπτωση
το ιδιωτικό. Μέλη της Επιτροπής δεν μπορεί να οριστούν άτομα που
μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια αθλητικών συλλόγων ή σωματείων. Η
Επιτροπή αθλητισμού θα λογοδοτεί, κάθε φορά που της ζητείται, στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους
κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
2. Ο Δήμος Μεσσήνης φροντίζει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις
αστυνομικές αρχές και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για
αποφυγή εκδηλώσεων βίας ή φθορών.
3. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα
αγώνων μαζί με την άδεια αγώνων στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα και
εφόσον προβλέπεται και στην οικεία αστυνομική αρχή.
4. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα κλπ, παραδίδονται προς χρήση από
τον υπάλληλο του Δήμου στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωματείου
πριν από κάθε αγώνα. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία
του αγώνα. Ειδικότερα, τουλάχιστον μία ώρα πριν για αγώνες εθνικών
κατηγοριών και μισή ώρα τουλάχιστον για αγώνες τοπικών, εφηβικών,
παιδικών, μικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθλημάτων.
5. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος
και το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον
αγωνιστικό χώρο.
6. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λπ., η είσοδος
επιτρέπεται - μετά την άδεια του παρατηρητή και της γραμματείας του
αγώνα - σε υπάλληλο του Δήμου για την επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει
διακοπεί ο αγώνας.
7. Σε περίπτωση τάιμ-άουτ ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται
σκούπισμα το δάπεδο, την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο, όχι ο
υπάλληλος του Δήμου και το σκούπισμα γίνεται από άτομο του γηπεδούχου
σωματείου.
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8. Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο ή η αρμόδια
ομοσπονδία υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό - νοσοκόμο,
φαρμακείο εξοπλισμένο και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
9. Ο Δήμος Μεσσήνης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο
χώρο ιατρείου, όταν προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε στάδιο ισχύουν οι όροι
διεξαγωγής

αγώνων

όπως

στα

κλειστά

γυμναστήρια

του

παρόντος

Κανονισμού.
2. Τα αποδυτήρια παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου
στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου ενενήντα
λεπτά (90’) πριν από τον αγώνα.
3. Υποχρέωση των αθλητικών σωματείων/ συλλόγων είναι η χάραξη των
γραμμών του γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ, διχτυών τερμάτων.
Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου απαιτείται η άδεια του αγώνα.
2. Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται με
ενυπόγραφη κατάσταση από τις αποθήκες του Δήμου και τον αρμόδιο
υπάλληλο, στον αρμόδιο των αγώνων ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ
και με τη λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρμόδιο
υπεύθυνο και ξεχρεώνονται.
3. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων (π.χ, εμπόδια, βατήρες,
στρώματα, κ.λπ.), είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των
υπαλλήλων του Δήμου.
4. Σε

περίπτωση

διοργάνωσης

αγώνων

από

πλευράς

ενός

συλλόγου/σωματείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει
ο ίδιος ο σύλλογος/σωματείο.
5. Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του
συλλόγου.
6. Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου αποτελεί ευθύνη του Δήμου
Μεσσήνης.
7. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του
Δήμου Μεσσήνης και γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που
χρειάζεται.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι χώροι διαφήμισης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε, σύλλογος,
αθλητικό σωματείο παραβαίνει την νομοθεσία ή τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων θα
υπόκειται σε κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο και μπορεί να είναι από επιβολή προστίμου μέχρι και οριστικό
αποκλεισμό του από τον αθλητικό χώρο.
2. Οι αθλητικοί σύλλογοι/ σωματεία, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους που
αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε μη συμφωνημένα σημεία κατά τη
διάρκεια των αγώνων, υποχρεούνται σε απομάκρυνση των ανωτέρω
διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των
αντίστοιχων αγώνων. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να αποφεύγουν
οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων, διαφορετικά
υποχρεούνται σε άμεση αποκατάσταση με δικές τους δαπάνες.
3. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ό,τι αυτός
πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση.
4. Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου Μεσσήνης
διαπιστώνει παραβίαση των κανόνων διαφήμισης θα καλεί την Δημοτική
Αστυνομία, η οποία υποχρεούται να καταγράψει το γεγονός και να το
γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.
5. Ο Δήμος Μεσσήνης φροντίζει να υπάρχει σε εμφανές και κεντρικό σημείο
του αθλητικού χώρου τα εμβλήματά του και ο,τιδήποτε κρίνεται απαραίτητο
από την αρμόδια υπηρεσία ότι προάγει την προβολή του ίδιου του Δήμου
(π.χ. τουριστικά αξιοθέατα, αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Μεσσήνης).
6. Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση,
ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Σκοπός
του είναι

να

λειτουργήσει

ως ανοικτό forum

ιδεών, 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
χρόνο ανάρτησης αυτού.
7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών εντύπων κ.λπ. στους πίνακες
ανακοινώσεων του Δήμου Μεσσήνης.
8. Στα αθλητικά και άλλα σωματεία ή συλλόγους απαγορεύεται η μόνιμη
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παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις
εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων. Από την ισχύ του παρόντος
Κανονισμού εάν υπάρχουν σύλλογοι / σωματεία που κατέχουν τέτοιους
χώρους, υποχρεούνται να τους εκκενώσουν και να τους παραδώσουν
καθαρούς και φροντισμένους.
9. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ., κλειδιά έχει μόνο το
προσωπικό του δημοτικού χώρου άθλησης και όχι οι σύλλογοι ή τα
σωματεία. Από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού οι σύλλογοι και
σωματεία που έχουν κλειδιά οφείλουν να τα παραδώσουν στην αρμόδια
υπηρεσιακή μονάδα.
10. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο,
αποδυτήρια κ.λπ.), η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών
απαγορεύεται

ρητώς

σε

όλους

τους

προπονητικούς

ή

λοιπούς

κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.
11. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος
για την τήρηση του μέτρου 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
καλεί την Δημοτική ή Ελληνική Αστυνομία.
12. Η κατανάλωση ή/ και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή
παρεμφερών

ουσιών

και

ιδιοσκευασμάτων

απαγορεύεται

εντός

των

Δημοτικών χώρων άθλησης.
13. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην
κερκίδα και στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου,
γηπέδου ποδοσφαίρου. Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα
ασφαλείας.
14. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων ή μηχανών στους Δημοτικούς
αθλητικούς χώρους. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.
15. Όταν άτομα (αθλητές -προπονητές και χρήστες) καταφέρονται κατά των
υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν
επειδή τους απαγορεύεται η είσοδος σε χώρο, ο υπάλληλος καλεί την
Δημοτική ή την Ελληνική Αστυνομία.
16. Υπάλληλοι
ειδικότητα
αµείβονται

∆ηµοτικών

χώρων

καθήκοντα,

που

από

συλλόγους,

άθλησης

απαγορεύεται

υποχρεούνται
σωματεία,

να

για

τα

προσφέρουν,

Ομοσπονδίες

ή

ιδιώτες

κατά
να
και
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υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της
εργασίας τους.
17. Τα κυλικεία που βρίσκονται στις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις,
εκμισθώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λειτουργούν μόνο
κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης.
18. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε, ιδιώτης ή σύλλογος/ σωματείο, χρησιμοποιεί
τους

Δημοτικούς

χώρους

άθλησης

να

προβεί

σε

παρεμβάσεις,

τροποποιήσεις σε αυτούς, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Οι παραβάτες θα υπόκεινται στις νόμιμες κυρώσεις που θα
επιβάλλονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων
Άθλησης του Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα
Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη άρθρο 73 παρ. Α. Ν.
3852/2010, την εισήγηση του κυρίου Αντιδημάρχου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τον κανονισμό Λειτουργίας
Αθλητικών Χώρων Δήμου Μεσσήνης όπως λεπτομερώς στην εισήγηση αναφέρεται

Β) Εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/7-7-2010 την αποστολή
της στο δημοτικό συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης
Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 2/2016
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Αντιπρόεδρος

Στάθης Αναστασόπουλος

Τα Μέλη
1. Αδαμόπουλος Αριστομένης
2. Μπουρίκας Κωνσταντίνος
3. Πετρόπουλος Ηλίας
4. Χονδρός Νικόλαος
5. Αθανασόπουλος Γεώργιος

ΑΔΑ: Ω08ΖΩΚ4-34Γ

Μετά από διαλογική συζήτηση Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει σχετική
απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του
άρθρου 65 του ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με
θέμα : «Συζήτηση λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό
Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων Δήμου Μεσσήνης»

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος

Χριστόπουλος Χρήστος

Τα Μέλη
Αδαμόπουλος Αριστομένης
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Καρύδης Χρήστος
Κοτταριδης Νικόλαος
Κρασσακοπουλος Σπυρίδων
Μπουρίκας Κωνσταντίνος
Μυστριωτη Γιαννούλα
Νικολόπουλος Αντώνιος
Ξαρχάκος Νικόλαος
Ξενόγιαννης Νικόλαος
Παναγόπουλου – Μπρακουμάτσου Γεωργία
Πετρόπουλος Ηλίας
Πουλόπουλος Αναστάσιος
Σταθόπουλος Διονύσιος
Τράκας Ανδρέας
Τσάμης Κωνσταντίνος
Τσερπές Αναστάσιος
Χονδρός Νικόλαος
Αναστασόπουλος Ευστάθιος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Γαλιάτσος Δημήτριος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Δαβίλλας Γεώργιος
Παπαγεωργίου Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σαμπαζιώτης Δημήτριος
Αλεβίζος Αθανάσιος
Γρουσουζάκος Γεώργιος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
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Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει σχετική
απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
Επικαιροποιεί την αριθμ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μεσσήνης και Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων Δήμου
Μεσσήνης» όπως αυτός αναφέρετε στην ανωτέρω απόφαση
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 315/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αδαμόπουλος Αριστομένης
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

Χριστόπουλος Χρήστος

Καρύδης Χρήστος
Κοτταριδης Νικόλαος
Κρασσακοπουλος Σπυρίδων
Λύρας Αθανάσιος
Μπουρίκας Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Αντώνιος
Ξαρχάκος Νικόλαος
Ξενόγιαννης Νικόλαος
Παναγόπουλου – Μπρακουμάτσου Γεωργία
Πουλόπουλος Αναστάσιος
Τράκας Ανδρέας
Τσάμης Κωνσταντίνος
Τσερπές Αναστάσιος
Χονδρός Νικόλαος
Αναστασόπουλος Ευστάθιος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Γαλιάτσος Δημήτριος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Δαβίλλας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σαμπαζιώτης Δημήτριος
Αλεβίζος Αθανάσιος

Γρουσουζάκος Γεώργιος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

