ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε τον νέο Κανονισµό Λειτουργίας των
Αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Λευκάδας ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα
νοµοθεσία (ΦΕΚ 1362 /2001) και είναι επικαιροποιηµένος και εµπλουτισµένος µε τις
απαραίτητες ρυθµίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσµατικότερη τη λειτουργία
και διοίκηση του.
Πιστεύουµε ότι ο αθλητισµός αποτελεί δικαίωµα της κοινωνίας, ενασχόληση που
δηµιουργεί στα άτοµα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους
ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και µπορεί να δηµιουργήσει στους νέους,
επαγγελµατικές προοπτικές.
Η κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας, αποτελεί υποχρέωση των φορέων και δη του ∆ήµου
Λευκάδας, προκειµένου να θεσπίσει τους όρους και τους ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας
για την υλοποίηση των δράσεων στη βάση της ίσης αντιµετώπισης όλων.
Ο κανονισµός λειτουργίας γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους
συµµετέχοντες στις δράσεις (αθλούµενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) το πλαίσιο λειτουργίας
τους.. Ο κατωτέρω κανονισµός λειτουργίας εισηγείται από τον Εντεταλµένο Σύµβουλο και
θα υποβληθεί στο ΝΠ* και στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισµού είναι το αποτέλεσµα της προσπάθειας που
καταβάλλει ο ∆ήµος Λευκάδας, ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων
έχει την ευθύνη να είναι σύµφωνοι και εναρµονισµένοι µε τις ισχύουσες διατάξεις και
Νόµους του Κράτους.
Η εναρµόνισή τους µε τις κείµενες διατάξεις αποτελεί καθήκον και
υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων έτσι ώστε η χρήση τους από την αθλούµενη
νεολαία, τους δηµότες και των αθλητικών οµάδων του ∆ήµου Λευκάδας να γίνεται
ακώλυτα και µε κύριο γνώµονα την ανάπτυξη του αθλητισµού και την ανάδειξη των
ιδεών που προάγει.

*Ν.Π = Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Λευκάδας « Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Πίνακας περιεχοµένων
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού
ΑΡΘΡΟ 2- Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού
ΑΡΘΡΟ 3-Αθλητικές εγκαταστάσεις ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΘΡΟ 4- Ηµέρες και ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 5- χρήση χώρων άθλησης – διάθεση οργάνων σε αθλητές, συλλόγους & φορείς
ΑΡΘΡΟ 6- διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων/χώρων
ΑΡΘΡΟ 7 - υποχρεώσεις αθλητικών οµοσπονδιών και αθλητών για είσοδο σε κάθε χώρο
του δηµοτικού χώρου άθλησης.
ΑΡΘΡΟ 8 - υποχρεώσεις αθλουµένων – προπονητών – χρηστών
➢ µεµονωµένων ατόµων
➢ αθλητικών συλλόγων µε υπεύθυνο προπονητή
➢ σχολικών οµάδων
➢ προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
➢ λοιπόν φορέων
ΑΡΘΡΟ 9- προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές
ΑΡΘΡΟ 10- διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
ΑΡΘΡΟ 11- χρήση γηπέδων ποδόσφαιρου
ΑΡΘΡΟ 12- χρήση στίβου
ΑΡΘΡΟ 13- χρήση γηπέδων αντισφαίρισης
ΑΡΘΡΟ 14 - προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
ΑΡΘΡΟ 15- διεξαγωγή αγώνων στο κλειστό γυµναστήριο
ΑΡΘΡΟ 16- διεξαγωγή αγώνων ποδόσφαιρου
ΑΡΘΡΟ 17- διεξαγωγή αγώνων στίβου
ΑΡΘΡΟ 18- διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους
ΑΡΘΡΟ 19- προσωπικό
ΑΡΘΡΟ 20-Κωλύµατα διάθεσης των αγωνιστικών χώρων
ΑΡΘΡΟ 21- διαφορές γενικές διατάξεις-περιορισµοί χρήσης-απαγορεύσεις
ΑΡΘΡΟ 22-κυρώσεις -ποινές
ΑΡΘΡΟ 23- ∆ιαφηµίσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις
ΑΡΘΡΟ 24 - τελικές διατάξεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων/υποδοµών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του ∆ήµου Λευκάδας .
Μέσω της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται η εύρυθµη και
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αποτελεσµατική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του
∆ήµου Λευκάδας 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 ∆ήµου Λευκάδας .
• την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών,
συνεδριακών εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, ∆ηµοτικού
επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. την υποστήριξη και διοργάνωση
αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα
άτοµα µε αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στον
αρµόδιο Αντιδήµαρχο, στον Εντεταλµένο Σύµβουλο Αθλητισµού, και στις αρµόδιες
υπηρεσιακές µονάδες (∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφεία), σύµφωνα µε τον εκάστοτε
ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας .

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Το ∆ηµοτικό Στάδιο Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης» επί της οδού Σταδίου
ο

2.Το 1 Κλειστό Γυµναστήριο στα Βαρδάνια επί της οδού Λευκάδας Γύρας.
3. Το γήπεδο Σφακιωτών.
4.Το γήπεδο Τσουκαλάδων
5.Το γήπεδο Νυδριού
6.Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 7x7 και τένις 2 γήπεδα, επί της οδού Ν. Σβορώνου
7.Το γήπεδο Βλυχού.
8.Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αντισφαίρισης, επί της οδού Ν. Σβορώνου
9.Το γήπεδο Σύβρου
10.Το γήπεδο Μαραντοχωρίου .
11.Το γήπεδο Αγίου Πέτρου .
12.Το γήπεδο Καρυάς .
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13.Τα γήπεδα 5x5 Σφακιωτών, Καρυάς και Μαραντοχωρίου
ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ο

1. Το 2 Κλειστό Γυµναστήριο του 1ου Λυκείου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ∆ηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθηµερινή βάση όλη την εβδοµάδα, µεταξύ
07:30 π.µ. - 22:30 µ.µ. . Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα
σχολικά προγράµµατα, τα αθλητικά προγράµµατα της Γ.Γ.Α. και του ∆ήµου Λευκάδας και
οι προπονήσεις και αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωµατείων, Ερασιτεχνικών και
Επαγγελµατικών.
Η ώρα προσέλευσης του κοινού είναι η 08.00πµ και αποχώρησης η 10.00µµ.
Πιο συγκεκριµένα:
Τα κλειστά γυµναστήρια λειτουργούν από 07:30 π.µ. – 22:30 µ.µ. 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, 7x7 κ.λ.π,
λειτουργούν από 07:30 π.µ. – 22:30 µ.µ. και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη
ΓΓΑ οµάδες, ο χρόνος µπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και µία ώρα.
Τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν
µόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθληµάτων (σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και µετά από γραπτή αίτηση, 3 (τρεις) εργάσιµες ηµέρες πριν, δίδεται άδεια για
προπονήσεις το Σάββατο το απόγευµα. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες
καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου
Συµβούλου, µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ &
ΦΟΡΕΙΣ-ΑΤΟΜΑ
α)Κάθε υπηρεσία ∆ηµόσια, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, αθλητικός φορέας (οµοσπονδία, σωµατείο),
ιδιωτικός φορέας , που επιθυµεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου
Λευκάδας, απευθύνεται εγγράφως προς την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του
∆ήµου Λευκάδας, η οποία και απαντά σε κάθε αίτηµα, µετά από σχετική ενηµέρωση του
∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου Συµβούλου.
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από
δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα.
β)Χρήση από φυσικά πρόσωπα
Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους
στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, στη περίπτωση που δεν συµµετέχουν σε
συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το
κοινό όπως αυτές ορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσιακή µονάδα, σχετικά µε το
πρόγραµµα των εγκαταστάσεων.
Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, να
συµπληρώσουν µια αίτηση -δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και
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µπορούν να αθληθούν κι ότι εισέρχονται µε δική τους ευθύνη στις εγκαταστάσεις για ν
αθληθούν. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν
λάβει γνώση του παρόντος κανονισµού και τον αποδέχονται στο σύνολο του.
Για τη χρήση συγκεκριµένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα για προσωπική –
προσωπικές χρήσεις π.χ. ενοικίαση, (γήπεδο 7x7 , τένις ), απαιτείται η επικοινωνία µε τη
σχετική υπηρεσία του ∆ήµου, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του γηπέδου αλλά και τη
δέσµευση αυτού από τον αθλούµενο για συγκεκριµένη ώρα καθώς και η καταβολή
αντιτίµου, που ορίζεται από το ΝΠ.
Σε περιπτώσεις ατόµων που επιθυµούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω
εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή ηµέρα και
ώρα που επιθυµούν στην γραµµατεία του, γεγονός που αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία
του πρωτοκόλλου που λαµβάνει κατά την υποβολή της. Η γραµµατεία της αρµόδιας
υπηρεσιακής µονάδας του ∆ήµου, ελέγχει τη διαθεσιµότητα των αιτούµενων
εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη
της αίτησης.
Όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση µε
την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν γραπτώς και µ επίδειξη ταυτότητας, ότι είναι υγιή,
έχουν λάβει γνώση του κανονισµού και ότι εισέρχονται µε δική τους ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα µέλη των αθλητικών σωµατείων πρέπει να προπονούνται
σε τακτικές ώρες και ηµέρες στους χώρους άθλησης προκειµένου να προετοιµάζονται
για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – ∆ιεθνή Πρωταθλήµατα,
δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι σύλλογοι / σωµατεία µε έδρα εντός της περιφέρειας του
∆ήµου Λευκάδα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα προς το ∆ήµο Λευκάδας για τη χρήση
των χώρων αυτών, ως και το µήνα Ιούνιο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε
αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα
πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια:
. Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόµενος.
. Το χρονικό διάστηµα παραχώρησης.
. Τις ακριβείς µέρες και ώρες κατά τις οποίες επιθυµεί να γίνεται χρήση του χώρου.
. 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.
Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή ο Εντεταλµένος Σύµβουλος εγκρίνει το τελικό
πρόγραµµα και το γνωρίζει στο κάθε Σωµατείο που έχει υποβάλλει αίτηµα.
Η υπηρεσία του ∆ήµου, πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το
πρόγραµµα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέµει τις ώρες χρήσης των
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εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά ηµέρα και εβδοµάδα για κάθε
άθληµα και αναλόγως των αναγκών των οµάδων λαµβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:
• Τις ανάγκες των προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Ν.Π.*
• Τα αιτήµατα των Αθλητικών Οµοσπονδιών και των σωµατείων, αναφορικά µε το
πρόγραµµα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιµασίας των αθλητικών σωµατείων και
αθλητικών συλλόγων.
• Τις αιτήσεις που µπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για
την χρήση των χώρων.
• Το γεγονός ότι τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο
πρόγραµµα χρήσης από τις προπονήσεις των οµάδων.
• Το πρόγραµµα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται µόνο µε νεότερη
αιτιολογηµένη γνώµη της υπηρεσίας και ύστερα από έγγραφο αίτηµα του κάθε Σωµατείου.
• Κατά την κατανοµή των ωρών προπόνησης στο πρόγραµµα προπονήσεων, πρέπει να
προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράµµατα αθλητισµός για όλους, για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, για µεµονωµένα άτοµα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτοµα που δεν
είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σύλλογο.
• Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράµµατος προπόνησης γίνεται µε αιτιολογηµένη γνώµη
της υπηρεσίας από τον αρµόδιο υπάλληλο του κι έγκριση από τον Εντεταλµένο Σύµβουλο ή
τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
• Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραµµάτων αγώνων υποβάλλεται αίτηµα πρόγραµµα αγώνων προς το Τµήµα από την αντίστοιχη Οµοσπονδία ή Σύλλογο που
διοργανώνει το πρωτάθληµα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν
τους αγώνες τους µισή ή µια ώρα µετά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις,
σύµφωνα µε τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.
• Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραµµα εξαιτίας έκτακτου
γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενηµερώνουν τον ∆ήµο τουλάχιστον µια ηµέρα
νωρίτερα.
3. Το πρόγραµµα των προπονήσεων των Σωµατείων, δύναται να τροποποιηθεί µε
νεότερη απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου
Συµβούλου.
4. Ο Αντιδήµαρχος ή ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ή ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
υπηρεσιακής µονάδας του ∆ήµου, ανακοινώνει το εγκεκριµένο πρόγραµµα στους
υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του
ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρµογή αυτού.
Μεµονωµένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωµατείων δύναται να λάβουν
χώρα µετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την αρµόδια υπηρεσιακή
µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου Λευκάδας και µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου
ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου Συµβούλου.
5. Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή ο Εντεταλµένος Σύµβουλος δύναται να
µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωµατείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το
επιβάλλουν.
6. Ο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ή ο υπάλληλος του
∆ήµου, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του Λευκάδας,
φροντίζει – σε κάθε αθλητική υποδοµή– ώστε να υπάρχουν – πέρα από ώρες προπονήσεων
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Σωµατείων – και ώρες για προγράµµατα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισµού, και για µεµονωµένα
άτοµα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο.
7. Οι εγκαταστάσεις των ∆ηµοτικών Αθλητικών Χώρων µπορούν να παραχωρούνται, µε
υπογραφή σύµβασης, σε Αθλητικούς Συλλόγους/ Σωµατεία µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι
παραχώρησης (πχ. αντίτιµο παραχώρησης, συντήρηση αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα,
∆ΕΗ, φροντίδα χλοοτάπητα, κλπ) και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τη χρήση των
εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των ∆ηµοτικών Αθλητικών
Χώρων από τους Συλλόγους, Σωµατεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
8. Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε
Νοµικά πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών,
επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού,
και ∆ηµοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
προβλέπεται και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου για την παραχώρηση
∆ηµοτικών Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει
τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα του διαστήµατος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου
άθλησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΕ
ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ.

Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα Κλειστό Γυµναστήριο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, υπαίθρια
γήπεδα, κλπ., πρέπει:
1. Κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή.
2. Όλοι οι αθλητές πρέπει να έχουν όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέσα
για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες κ.λπ.
3. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Λευκάδας, δεν φέρει καµία
ευθύνη για τυχόν συµβάντα στην προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων.
4. Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να
παραµένουν µέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι
υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήµατα που θα τους συµβούν κατά την ώρα προπόνησης ή
παραµονής τους στους χώρους άθλησης.
5. 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 κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την
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παρουσία προπονητή.
6. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτοµα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε
συγκεκριµένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη αποµάκρυνσης έχει ο Σύλλογος.
Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου τα Αθλητικά Σωµατεία οφείλουν να υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον εκπρόσωπο του ∆.Σ. αυτών όπου θα βεβαιώνουν
ότι οι αθλητές τους έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να
συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση αθλητή που συνδέθηκε αργότερα
µε την οµάδα, ακολουθείται η ιδία διαδικασία. Επ’ ουδενί λόγω µένει αθλητής αδήλωτος
από την οµάδα του, σ οποιαδήποτε χρονική στιγµή γίνεται χρήση του γηπέδου. Το
προσωπικό των αθλητικών χώρων ή το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου ή οι αρµόδιοι αιρετοί,
δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν συµβάντα των αθλουµένων, στη διάρκεια των προπονήσεών
τους. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς εισερχοµένους για άθληση στους χώρους των
εγκαταστάσεων του ∆ήµου Λευκάδας και οι οποίοι δηλώνουν γραπτώς και υπεύθυνα ότι
αποδέχονται τον παρόντα κανονισµό.
7.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο συλλόγων γενικώς ή ιδιωτών που οργανωµένα µε τη
συµµετοχή τους στα προγράµµατα του ∆ήµου προπονούνται στους αθλητικούς χώρους του,
είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Η αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του Νοµικού Προσώπου και φέρει τα
εξής στοιχεία:
• Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου.
• Επωνυµία του Αθλητικού Σωµατείου .
• Ονοµατεπώνυµο Αθλητή .
• Άθληµα .
• Περίοδο ισχύος.
Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος, η ταυτότητα θα επιστρέφεται στο Νοµικό Πρόσωπο και
θα αντικαθίσταται µε νέα. Η ταυτότητα εκδίδεται αφού προσκοµιστούν οι ιατρικές
βεβαιώσεις και η δήλωση αποδοχής του παρόντος κανονισµού.
8. Απαγορεύεται η χρήση ∆ηµοτικών χώρων άθλησης από ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού
έργου µε αµοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς
χώρους.
Σε περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης επιθυµεί να χρησιµοποιεί δηµοτικούς αθλητικούς
χώρους για τις παραπάνω δραστηριότητες, αυτό µπορεί να γίνει µε ανάλογο αίτηµα προς
το ∆ηµοτικό συµβούλιο. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό συµβούλιο. αποφασίζει για την
παραχώρηση της εγκατάστασης-γηπέδου ορίζοντας και το αντίστοιχο αντίτιµο το οποίο και
καλύπτει µέρος τους κόστους συντήρησης και λειτουργίας της αθλητικής
εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ
➢ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
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➢ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
➢ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
➢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
➢ ΛΟΙΠΟΝ ΦΟΡΕΩΝ
Στην περίπτωση συµµετοχής ατόµων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωµένης ελεύθερης άθλησης ή µη
δοµηµένων προγραµµάτων άθλησης για όλους η αίτηση συµµετοχής ή η αίτηση χρήσης
δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας και έχει τη
θέση υπεύθυνης δήλωσης συµµετοχής µε δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου µε
ευθύνη του γονέα του.
Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης
άθλησης από µεµονωµένα άτοµα, οι χρήστης συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη ή στην
περίπτωση ανηλίκου µε ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα
όσα περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας.
Η συµπεριφορά των αθλητών που χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου πρέπει να
είναι κόσµια.
-Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι
υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε ∆ηµοτικού
Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
-Η συµπεριφορά των αθλουµένων πρέπει να είναι κόσµια.
Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που δηµιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης
πρέπει να απευθύνονται στον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.
-Τα Αθλητικά Σωµατεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που
χρησιµοποιούν(περιλαµβανοµένων των κερκίδων, κατά τη διάρκεια των αγώνων ή
εκδηλώσεων τους) παραδίδουν τον χώρο καθαρό και πρέπει να συµµορφώνονται προς τις
προβλέψεις των άρθρου 5 και 6 του παρόντος κανονισµού και τις σχετικές αποφάσεις του
∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου. Εάν τα Αθλητικά Σωµατεία δεν επιθυµούν να είναι ως άνω
υπεύθυνα, θα καταβάλλουν τέλος καθαριότητας για την χρήση των αθλητικών χώρων.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του ∆ήµου Λευκάδας 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 ∆ήµου.
2. Οι εσκεµµένες ή µη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου
άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες συνεπάγονται κυρώσεις.
Οι κυρώσεις αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών καθώς και στην προσωρινή ή
οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις
του ∆ήµου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις, οι ίδιες ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται και στο
Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή
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θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και δύναται να επιβληθεί πρόστιµο. Αρµόδιο όργανο
για την επιβολή κυρώσεων είναι το Ν.Π του ∆ήµου Λευκάδας, που επιλαµβάνεται άµεσα
µετά από εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή Εντεταλµένου Συµβούλου ή της
αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας. Η κύρωση µπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών
καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού
παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη
τιµωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο
αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται
ακόµα και µε επιβολή προστίµου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν µπορεί να
είναι µικρότερο των 500,00 €.
Ο ενδιαφερόµενος σύλλογος µπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.
3. Ο ενδιαφερόµενος Σύλλογος ή αθλητής µπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις
απόψεις/ενστάσεις του.
4. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεµµένων ή µη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο
αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άµεση
αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται άµεσα στη
συνήθη χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του ∆ήµου
Λευκάδας .
5. Σε περίπτωση φθορών – ζηµιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια
αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις οµάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται
στην άµεση αποκατάσταση αυτών µε δικές τους δαπάνες.
6. Στα γήπεδα ή στάδια µε φυσικό χλοοτάπητα, τερµατίζεται η χρήση τους από τις οµάδες,
άµα τη λήξει της αγωνιστικής τους σαιζόν, ειδικά δε όταν ο χλοοτάπητας είναι
ταλαιπωρηµένος. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µικρή επέκταση της χρήσης, αν το
πρόγραµµα αποκατάστασης του χόρτου και οι χρονικές συγκυρίες το επιτρέπουν.
ΑΡΘΡΟ 10
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1. Κάθε Αθλητικό Σωµατείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση, µετά από άδεια, σε χώρο
άθλησης του ∆ήµου έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να
έχει στη διάθεσή του, στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. µπασκέτες, φιλέ,
όργανα στίβου, δίχτυα για εστίες ποδοσφαίρου κλπ.
2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του ∆ήµου Λευκάδας παραδίδονται προς
χρήση από τον αρµόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ σε σχετικό
βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το
υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
3. Το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας, δεν είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί,
µετακινεί ή µεταφέρει τα αθλητικά όργανα ( µπασκέτες, σφαίρες, εµπόδια, δίζυγα, βατήρες,
ακόντια, 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 που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρµοδίου
υπαλλήλου.
4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωµατεία, απαγορεύεται η µόνιµη

παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών µέσα στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λευκάδας. Είναι δυνατή η παραχώρηση , µε
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απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου Συµβούλου,
προσωρινά και έναντι αντιτίµου ή µη, ως αποθήκη αθλητικού υλικού αναγκαίου για την
προπόνηση, κάποιου χώρου που δεν χρησιµοποιείται και ο οποίος χώρος, οπωσδήποτε δεν
βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων ή
εντός αυτών. Ο χώρος χρησιµοποιείται για την αγωνιστική περίοδο ή την περίοδο
προετοιµασίας των συλλόγων ή και τις δυο περιόδους. Ο χρόνος χρήσης, θα αναφέρεται
στην σχετική αίτηση του σωµατείου για την παραχώρηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης .
Κάθε προσωρινή µε αντίτιµο, ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων
γίνεται από το ΝΠ ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου ή του Εντεταλµένου συµβούλου,
για το ύψος δε του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και τον
ορισµένο χρόνο που γίνεται η παραχώρηση ,αυτά θα εγκρίνονται από το ∆.Σ του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η χρήση αυτών των χώρων δεν γίνεται κατά τις αργίες και θα υπάρχει αντίγραφο κλειδιού
στη κλειδοθήκη του αθλητικού χώρου.
Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή
βλάβης των φυλασσοµένων αντικειµένων, εντός των χώρων αυτών.
Κανένα σωµατείο δεν µπορεί να φέρει σταθερό αθλητικό ή µη εξοπλισµό, στους αθλητικούς
χώρους, που να µη µπορεί να µεταφερθεί εύκολα έξω από αυτές, µετά το πέρας της
προπόνησης. Σ αντίθετη περίπτωση και µετά την σχετική άδεια, από την αρµόδια
υπηρεσιακή µονάδα, αυτός θ’ ανήκει στις αθλητικές εγκαταστάσεις και πρέπει να πληροί
τις προδιαγραφές ασφαλείας.
5. Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας ή στον αθλητικό χώρο κάθε εγκατάστασης θα
επιτρέπεται αυστηρά µόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήµατα.
6. Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους
φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα µε το είδος της άθλησης.
7. Η χρήση των οργάνων γυµναστικής και ενδυνάµωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται
ΜΟΝΟ µε την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.
8. 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.
9. Μετά το πέρας της άθλησης, ο σύλλογος / σωµατείο ή οι αθλούµενοι θα πρέπει να
επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείµενο άθλησης που χρησιµοποίησαν. Επίσης
θα πρέπει να αποµακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείµενο που χρησιµοποίησαν (π.χ.
µπουκάλια νερού) χρησιµοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριµµάτων.
10. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και
παραδίδονται στον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
11. Οι αθλούµενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς όλους τους αθλητικούς χώρους
που χρησιµοποίησαν.
12. Εάν διαπιστωθεί ότι Σύλλογος /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 /Σωµατείο και να αποδοθούν σε άλλο µε την
προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α. ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση του γηπέδου µε φυσικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής:
1. Μέγιστη, (αθροιστικά προπόνηση –αγώνες) εβδοµαδιαία χρήση 7 ώρες και µέγιστη
ηµερήσια 90 λεπτών.
2. Η προγραµµατισµένη προπόνηση ή φιλικός αγώνας σε υγρό από βροχόπτωση γήπεδο
µαταιώνεται.
3. Όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις καιρού,
είναι δυσµενείς µε εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και απόφαση ∆ηµάρχου ή
Αντιδηµάρχου ή Εντεταλµένου Συµβούλου , τότε δεν θα διατίθεται η εγκατάσταση
για την διεξαγωγή προγραµµατισµένου αγώνα στα πλαίσια επίσηµων διοργανώσεων
πρωταθληµάτων ή κυπέλου.
Όταν και οι µετεωρολογικές προβλέψεις των 2-3 ηµερών, είναι δυσµενείς, τότε
δύναται αρµοδίως ως ανωτέρω, να ζητηθεί από την διοργανώτρια αρχή η αναβολή
προγραµµατισµένου αγώνα 48 ώρες πριν την έναρξή του.
4. Σε προγραµµατισµένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν διεξάγονται
για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή.
5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών στις προπονήσεις.
6. Τηρείται ηµερολόγιο χρήσης του χλοοτάπητα και υπογράφεται από τον αρµόδιο
υπάλληλο και τον προπονητή κάθε σωµατείου, µε την λήξη της προπόνησης.
Β. ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
Γ. ΧΩΜΑΤΙΝΑ
Η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
∆. ΜΙΚΡΑ ΓΗΠΕ∆Α 5x5 και 7x7
Η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
1. Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται µόνο από συγκεκριµένη θύρα.
2. Οι γονείς και συνοδοί απαγορεύεται να µπαίνουν στο χώρο του στίβου
3.Οι αθλητές θα πρέπει κατά την προσέλευση τους οπωσδήποτε να παραδίδουν στην
γραµµατεία την κάρτα τους και να παίρνουν κλειδί για ατοµικό ντουλαπάκι, εφ’ όσον
υπάρχει διαθέσιµο
4. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 17 ετών (µε επίδειξη ταυτότητας)
χωρίς τη συνοδεία του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές), ο οποίος
προπονητής φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τους αθλητές του.
5. Απαγορεύεται η χρήση περιµετρικά του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για
τρέξιµο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές , αθλούµενους του στίβου ή και ελεύθερους
αθλούµενους. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί σε αθλητές ή αθλούµενους του στίβου
κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ύστερα από σχετικό
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έγγραφο αίτηµα σε ειδικές κατηγορίες αθλητών όπου θα καθορίζεται και το χρονικό
διάστηµα χρήσης .
6. Κατά την προπόνηση, οι διαδροµές 1- 3 χρησιµοποιούνται για την κύρια
προπόνηση των αθλητών. Η διαδροµή 4 χρησιµοποιείται για την προπόνηση
των εµποδιστών εφ’ όσον υπάρχουν και σ’ αντίθετη περίπτωση από τους δροµείς µεγάλων
αποστάσεων, η διαδροµή 5 χρησιµοποιείται µόνο από δροµείς µεγάλων
αποστάσεων και για χρονοµετρηµένη προπόνηση 400µ και µεγαλύτερη.
Η διαδροµή 6 , χρησιµοποιείται για προθέρµανση ή αποθεραπεία όπως επίσης και από το
κοινό. Οι διαδροµές 7 και 8 για δρόµους µικρών αποστάσεων.
7. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούµενους εάν δεν έχουν προσκοµίσει ιατρική
βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι µήνες από την
έκδοσή της.
8. Οι αθλούµενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειµένων.
Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί τους όταν έρχονται στο στίβο αντικείµενα αξίας.
. ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
απόφαση παραχώρησης από τον Εντεταλµένο Σύµβουλο ή Αντιδήµαρχο και την Άδεια
Λειτουργίας και ότι δεν προβλέπεται θα επιλύεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3,4 και 5 του
παρόντος κανονισµού.
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1.Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου
προσωπικού (διαιτητής, ιατρός, κλπ) του γηπεδούχου συλλόγου/σωµατείου που απαιτείται
για την ασφαλή διεξαγωγή του.
2. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, τοπικού πρωταθλήµατος
επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Α∆ΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον
αρµόδιο φορέα µε µέριµνα του γηπεδούχου Σωµατείου ή των οικείων Οµοσπονδιών ,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωµατείο ή η διοργανώτρια αρχή.
4. Η Α∆ΕΙΑ γνωστοποιείται στο αρµόδιο τµήµα τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν από την
διεξαγωγή κάθε αγώνα.
5. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
6. Στις περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό του ∆ήµου, απαγορεύεται
η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων οµάδων ή ατόµων και γενικά
η χρήση των φυλασσοµένων χώρων του Νοµικού Προσώπου.
ΑΡΘΡΟ 15
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς των
Οµοσπονδιών του κάθε αθλήµατος.
2. Η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου Λευκάδας , φροντίζει να
υπάρχουν σ’ αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το
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σκοπό αυτό συνεργάζεται µε τις Αστυνοµικές Αρχές και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα και
λαµβάνει µέτρα για αποφυγή βίας και λοιπές φθορές.
3. Πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, τα
χρονόµετρα, από τον υπάλληλο, στον υπεύθυνο του κάθε σωµατείου. Το χρονικό περιθώριο
εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα. Ειδικότερα τουλάχιστον µία ώρα
προγενέστερα για αγώνες εθνικών κατηγοριών και µισή ώρα τουλάχιστον για αγώνες
τοπικών , εφηβικών, παιδικών , µικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθληµάτων.
3. Με την έναρξη του αγώνα εφαρµόζονται οι κανονισµοί του κάθε αθλήµατος και το
προσωπικό του ∆ήµου δεν έχει καµία αρµοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.
4. Σε περίπτωση ζηµιάς σε λαµπτήρες, δίκτυ, ταµπλό κλπ., η είσοδος επιτρέπεται
– µετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραµµατείας του Αγώνα – σε υπάλληλο του
∆ήµου για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας.
5. Σε περίπτωση τάιµ-άουτ (time-out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται
σκούπισµα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωµατείο και όχι ο υπάλληλος
του ∆ήµου Λευκάδας, δηλαδή το σκούπισµα γίνεται από άτοµο που έχει το γηπεδούχο
σωµατείο.
7. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωµατείου ή της Οµοσπονδίας είναι να
έχει στον αγώνα τον αρµόδιο ιατρό – νοσοκόµο, φάρµακα και αυτοκίνητο
µεταφοράς ασθενών, µε οδηγό.
ΑΡΘΡΟ 16
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε στάδιο, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες
διεξαγωγής αγώνων των άρθρων του παρόντος κανονισµού και οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11
2. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς της ΕΠΟ
και της ΕΠΣ Πρέβεζας _Λευκάδας.
3. Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος κανονισµού.
4. Τα αποδυτήρια παραχωρούνται µια ώρα νωρίτερα. Υποχρέωση των υπαλλήλων του
∆ήµου, είναι η χάραξη των γραµµών του γηπέδου, τα σηµαιάκια, δίκτυα, φορείο,
κουβάδες νερό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα εφ’ όσον είναι φυλασσόµενη η
εγκατάσταση, είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου
διαφορετικά απαγορεύεται η διεξαγωγή του
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα.
2. Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του
∆ήµου, και τον αρµόδιο υπάλληλο µε κατάσταση, στον αρµόδιο των αγώνων, ο οποίος
έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και µε την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από
τον αρµόδιο υπεύθυνο.
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3. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ, εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κλπ.,
είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του ∆ήµου.
4. Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγµατοποίησης 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 Συλλόγου .
8. Η χάραξη των γραµµών σε χωµάτινο στίβο (κουρασάνι) συνιστά ευθύνη του ΣΕΓΑΣ.
9. Η χάραξη των γραµµών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του Συλλόγου και
γίνεται σύµφωνα µε τους γενικούς κανονισµούς του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.

ΑΡΘΡΟ 18
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ
1. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους έχουν
σχέση µε την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήµατα.
2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο
ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν
συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή τον υπεύθυνο υπάλληλο.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το µε κάθε νόµιµη µορφή απασχολούµενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του ∆ήµου οφείλει ,για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, να φροντίζει για την
ασφάλεια στους χώρους των αθλουµένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση
του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική
δυσλειτουργία.
2. Τα απολεσθέντα αντικείµενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστηµα δύο µηνών
και στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήµατα και τιµαλφή
παραδίδονται µε απόδειξη στο αστυνοµικό τµήµα.
3 Το αρµόδιο τµήµα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη
για την απώλεια χρηµάτων και αντικειµένων οποιασδήποτε αξίας.
4 Το ωράριο των εργαζοµένων καθορίζεται από το αρµόδιο τµήµα και τον ∆ήµαρχο ή τον
αρµόδιο Αντιδήµαρχο, ανάλογα µε τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης.
5. Υπάλληλοι ∆ηµοτικών χώρων άθλησης 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.
6. Όταν άτοµα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του ∆ηµοτικού
χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο,
(πχ, χλοοτάπητα – κλειστό γυµναστήριο) τότε υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνοµία.
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Τηρούµενα βιβλία
α) Βιβλίο εισερχοµένων
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχοµένων µε αριθµηµένες σελίδες και πράξη
θεώρησης από το ΝΠ ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο.
Σε αυτό καταγράφονται οι οµάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούµενοι που κάνουν χρήση
των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από
αυτούς.
∆εν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για το κοινό που χρησιµοποιεί τους αθλητικούς χώρους.
Υποχρεωτικό καθίσταται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αναπτύσσουν
δραστηριότητα Σωµατεία και Σύλλογοι.
β) Βιβλίο Συµβάντων
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συµβάντων µε αριθµηµένες σελίδες και πράξη
θεώρησης από το ΝΠ. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους
αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του Τµήµατος Αθλητισµού
καταχωρούν αξιοσηµείωτα γεγονότα σε σχέση µε την κατάσταση και την χρήση των
αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συµπεριφορά οµάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών
σχετικών παραγόντων και την εν γένει συµµόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος
Κανονισµού.
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαµβάνονται υπόψη από τη ∆ιοίκηση του ΝΠ, ή τον αρµόδιο
Αντιδήµαρχο ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο, προκειµένου αυτή να ασκήσει τις αρµοδιότητές
της ή να επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νοµοθεσία και
τον παρόντα Κανονισµό.

Γ)Βιβλίο υλικού
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο υλικού, µε αριθµηµένες σελίδες και πράξη
θεώρησης από το ΝΠ ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο. Στο
βιβλίο, αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι
εκπρόσωποι του Τµήµατος Αθλητισµού καταχωρούν το αθλητικό και λοιπό υλικό, που
υπάρχει, σε κάθε εγκατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 20
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή µπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους:
Όταν ο ∆ήµος Λευκάδας γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος,
χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράµµατα ή εκδηλώσεις.
Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου µε παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα µετά από
σχετικό έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας.
Όταν το είδος και το αντικείµενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο µε τον παρόντα
κανονισµό ή µε το κοινό αίσθηµα ή µπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώµη ή άλλους
χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισµού λειτουργίας ή δεν ήταν
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συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των
υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.
ΑΡΘΡΟ 21
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Τα κυλικεία στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόµου και λειτουργούν µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας
των χώρων άθλησης . Προβλήµατα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται µε απόφαση του
∆ηµάρχου, των αρµοδίων Αντιδηµάρχων ή του Εντεταλµένου Συµβούλου ή της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
2. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π, κλειδιά έχει µόνο το προσωπικό του
∆ηµοτικού χώρου άθλησης εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 9,
παράγραφος 4, του παρόντος κανονισµού. Αντίγραφα των κλειδιών φυλάσσονται στο ∆ήµο
Λευκάδας και δη στο γραφείο του αρµόδιου αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου συµβούλου.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται , µε την προϋπόθεση , εκ µέρους των σωµατείων, τήρησης των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον κανονισµό να παραχωρούνται κλειδιά, µόνο µη
φυλασσόµενων αθλητικών εγκαταστάσεων και µε πλήρη ανάληψη της ευθύνης για ότι
ήθελε προκύψει, από αυτό. Τα κλειδιά επιτρέπεται να τα έχει το δηλωµένο, από το
σωµατείο/σύλλογο και µόνο αυτό, υπεύθυνο µέλος του ∆.Σ του.
3. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυµναστήριο, αποδυτήρια κλπ.)
αρµοδιότητας του ∆ήµου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών (πλην
οινοπνευµατωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται µόνο στον προκαθορισµένο
χώρο εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καµία απολύτως περίπτωση στους
προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατοµικής υγιεινής.
4. Το κάπνισµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.
Υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων κατά του καπνίσµατος 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 τότε καλεί την Ελληνική
Αστυνοµία. Στους ανοικτούς Αθλητικούς χώρους επιτρέπεται µόνο στην κερκίδα.
5. Απαγορεύεται η χρήση απαγορευµένων ουσιών εντός των δηµοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων (κλειστών και ανοιχτών)
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 µέρος πληροφόρησης, 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 χώρο – χρόνο
ανάρτησης αυτού.
7. Η συµπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι
κόσµια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάµενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος του ∆ήµου
ορίζεται ως αρµόδιος για::
α. Την αποµάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωµατείου,
β. Την διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισµός λειτουργίας και όταν
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παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
8. ∆εν 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 και τα κατοικίδια ως συνοδοί
Ατόµων µε Αναπηρία.
9. ∆εν επιτρέπεται η, είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, µοτοσικλέτες,
αυτοκίνητα) των χρηστών η θεατών. Εξαίρεση αποτελούν τα αµαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.
10.Αντίθετη µε τον παρόντα κανονισµό είναι :
Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η µεταβολή της διαρρύθµισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. Επίσης
απαγορεύεται η διαρρύθµιση των χώρων της εγκατάστασης από τους χρήστες.
Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η υπεκµίσθωση των διατιθέµενων χώρων (ολική ή µερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
1. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης χωρίς τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων , τότε θα επιβάλλεται :
Ι. Ποινή έγγραφης επίπληξης µε απόφαση Εντεταλµένου συµβούλου ή αρµοδίου
Αντιδηµάρχου.
ΙΙ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους,
Α) ποινή αποκλεισµού χρήσης µέχρι 30 ηµερολογιακών ηµερών της
συγκεκριµένης εγκατάστασης µε Απόφαση Εντεταλµένου συµβούλου ή αρµοδίου
Αντιδηµάρχου και προσθετικά
Β) Ποινή αποκλεισµού χρήσης µέχρι 60 ηµερολογιακών ηµερών όλων των
αθλητικών εγκαταστάσεων µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου.
Γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την επιβολή
της ποινής της περίπτωσης (Ι.), επιβάλλεται ποινή έως και ενός έτους απαγόρευσης
χρήσης σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις µε Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.
ΑΡΘΡΟ 23
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφηµίσεων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι διαφηµίσεις, αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται µε απόφαση
του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων
σε άλλα σηµεία πλην αυτών.
• Με απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή Εντεταλµένου Συµβούλου δύναται σε
προσδιορισµένα τµήµατα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να
τοποθετούνται τα εµβλήµατα ή η επωνυµία του Νοµικού Προσώπου και/ή του ∆ήµου
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Λευκάδας ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του Νοµικού
Προσώπου.
Τα ως άνω προβαλλόµενα εµβλήµατα, σήµατα ή επωνυµίες απαγορεύεται να
επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης
αθλητικής διοργάνωσης.
Οι διαφηµιστικοί χώροι διατίθενται έναντι αντιτίµου, που καθορίζεται εκάστοτε µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.
Κάθε αθλητικό σωµατείο που επιθυµεί να τοποθετήσει διαφηµιστικές πινακίδες σε
αθλητική εγκατάσταση , θα πρέπει απαραιτήτως και προγενέστερα να υποβάλει το σχετικό
αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου Λευκάδας ,
συνοδευµένο από την αντίστοιχη σύµβαση για κάθε διαφηµιστική πινακίδα
καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίµηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2725/99
άρθρο 56 όπως ισχύει κάθε φορά.
Στις περιπτώσεις, που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (άρθρο 56 του ν. 2725/1999) οι
αγωνιζόµενες οµάδες ή οι αντίστοιχες οµοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές
δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να
εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιµα από τους διαφηµιζόµενους, θα πρέπει πριν προβούν
στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφηµιστικών µηνυµάτων να γνωστοποιούν
στο Νοµικό Πρόσωπο τα αντίστοιχα συµφωνητικά µε τους διαφηµιζόµενους, να
προκαταβάλλουν τα νόµιµα τέλη και τα δικαιώµατα του Νοµικού Προσώπου και να
χρησιµοποιούν αυστηρά τους προσδιορισµένους ως άνω διαφηµιστικούς χώρους.
Τα οποιαδήποτε διαφηµιστικά µυνήµατα εκ µέρους σωµατείων , οµοσπονδιών η
διοργανωτριών αρχών και το οιοδήποτε διαφηµιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική
περίοδο από Σεπτέµβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο εποµένου έτους και ο τελευταίο
δύναται να αναπροσαρµόζεται.
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι οµάδες και οι εκπρόσωποί τους, που κατά τις κείµενες διατάξεις
θεωρούνται γηπεδούχα και που αναρτούν διαφηµιστικά µηνύµατα σε συµπεφωνηµένα µε το
Νοµικό Πρόσωπο σηµεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασµό τους ή για
λογαριασµό των οµοσπονδιών τους, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, υποχρεούνται στην
καθαίρεση ή αποµάκρυνση των ανωτέρω διαφηµίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους
αµέσως µετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων. Σε περίπτωση που διαφηµιστική
πινακίδα ή πινακίδες την επόµενη ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα ευρίσκεται στον
αγωνιστικό χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ρύπος και θα
αποσύρεται από τα συνεργεία καθαριότητας του ∆ήµου, για ανακύκλωση.
Ο προδιαγραφές ( η µορφή , το υλικό , οι διαστάσεις ) θα καθορίζονται µε απόφαση του
∆.Σ του ΝΠ .
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι οµάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση
ή αποµάκρυνση των ως άνω διαφηµίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις
επιφάνειες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τα έσοδα των διαφηµίσεων , διατίθενται ανταποδοτικά στον Αθλητικό Τοµέα του ∆ήµου .
∆ιαφηµίσεις που αντίκεινται στο πνεύµα του αθλητισµού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα
γίνονται αποδεκτές.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νοµοθεσία
και τον παρόντα κανονισµό
.
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ΑΡΘΡΟ 24
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των ∆ηµοτικών Χώρων Άθλησης του ∆ήµου
Λευκάδας και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται
κατά περίπτωση µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του
Εντεταλµένου Συµβούλου ή του ΝΠ ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου
συλλογικού οργάνου.
2.Υπάλληλοι ∆ηµοτικών ή κοινοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα 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.
Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης του ∆ήµου Λευκάδας, είναι η άψογη
συµπεριφορά προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράµµατος κάνουν χρήση των
εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κλπ.
Όταν άτοµα (αθλούµενοι –προπονητές –διοικητικοί παράγοντες συλλόγων, κ.λπ.),
καταφέρονται κατά των υπαλλήλων των αθλητικών χώρων του ∆ήµου, εξυβρίζουν και
απειλούν, επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο ( χλοοτάπητα- πισίνα-κλειστό
γυµναστήριο- στίβο-αγωνιστικό χώρο κ.λπ.), τότε ο υπάλληλος καλεί τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνοµία.
3. Για την ανάρτηση παντός είδους ενηµερωτικού υλικού , ανακοίνωσης, αφίσας ,
γιγαντοαφίσας , σηµαιών κ.λπ , στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται προγενέστερη
έγκριση από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού. Η ανάρτηση
πραγµατοποιείται σε ειδικούς χώρους αναρτήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
παράβαση των ανωτέρω , θα αποµακρύνονται άµεσα ως ρύποι.
4. Η µη τήρηση του κανονισµού επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του
αθλητικού σωµατείου και των µεµονωµένων αθλητών, ενώ η αποδοχή κι εφαρµογή του από
τους ενδιαφερόµενους, για χρήση ως έδρας των αθλητικών χώρων του ∆ήµου, αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση του σ αυτούς.
5. Όπου µέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται µόνιµα χώροι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
∆ήµου Λευκάδας από Συλλόγους, Σωµατεία κ.λπ, υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να
ελευθερώσουν τους χώρους αυτούς, µ’ ευθύνη του Εντεταλµένου Συµβούλου ή του
αρµόδιου Αντιδηµάρχου και σχετική ειδοποίηση.
6. Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δηµοτικών αθλητικών
Εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συµµορφώνονται στις ρυθµίσεις του παρόντος
κανονισµού και στις υποδείξεις του αρµόδιου προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας.

*ΝΠ= Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ « ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

