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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 10ης/2017 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου 
 

Αριθμός Απόφασης  339/2017 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου. 

 

 
Στο Αγρίνιο, και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί 

της οδού Αναστασιάδη 1, σήμερα την 23
η
 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  

της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, ύστερα από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72138/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και της παρ. 4 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010, στους Προέδρους ή Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  

και της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, τον Πρόεδρο  του Τοπικού  

Συμβουλίου Νέων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 

3443/2006, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 5 του 

άρθρου 95 του Ν. 3463/2006  και της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και 

δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

 O Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου 

Αγρινίου κ. Παναγιώτης Ζωναράς, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης, προχώρησε σε ανάγνωση των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ερώτησε αν υπάρχει 

Σύμβουλος που δεν άκουσε το όνομά του, ανακοίνωσε ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. 

Γεώργιος Παπαναστασίου και διαπίστωσε ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 42 και συγκεκριμένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.Φωτάκης Βασίλειος (Πρόεδρος) 

2.Αδάμης Σπυρίδων 3.Αλεξόπουλος Γεώργιος 4.Βασιλείου Ιωάννης 

5.Γκούντας Χρήστος 6.Γκρίζης Νικόλαος 7.Γρίβας Ευθύμιος 

8.Καλαντζής Κων/νος 9.Καρακώστας Βασίλειος 10.Κολοβός Σωτήριος 

11.Κολοβός Χρήστος 12.Μελιάδης Γεώργιος 13.Μπούτιβα Ξανθή 

14.Παπαγεωργίου Μαρία 15.Παπούτσης Φώτιος 16.Παππάς Γεώργιος 

17.Σαλακίδου Όλγα 18.Σαλμά Μαρία 19.Σεϊτανίδης Θεόδωρος 

20.Σκορδόπουλος Δημ. 21.Σοφρώνης Κων/νος 22.Στούπας Παναγιώτης 

23.Φαρμάκης Ιωάννης 24.Χασιώτης Ευθύμιος 25.Γαλαζούλα Μαρία 

26.Ζώης Δημήτριος 27.Θεοδωρόπουλος Νικ. 28.Κορδολαίμης Χρήστος 

29.Μοσχολιός Παύλος 30.Ράπτης Ευθύμιος 31.Ρούσση Αγγελική 

32.Σφυρής Βλάσιος 33.Γκορόγιας Ανδρέας 34.Διονυσόπουλος Λεων. 

35.Καμμένος Σταύρος 36.Κοντονάσιος Αθαν. 37.Τραπεζιώτης Δημ. 

38.Αντωνάκος Πελοπίδας 39.Παπανικολάου Τιμολ. 40.Μερμίγκης Στυλιανός 

41.Καζαντζής Νικόλαος 42.Ρόκος Κωνσταντίνος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.Καλαμπαλίκης Ανδρέας 2.Κουτρομάνος Χρήστος 3.Κραβαρίτη Ευαγγελία 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. 

 

Με την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν: 

 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.  

 Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος. 

 Οι υπηρεσιακοί παράγοντες: κα Φελέκη Βασιλική Διευθύντρια Διοικητικών 

Υπηρεσιών, κα Γεωργακού – Παππά Σταυρούλα Διευθύντρια Τεχνικών 

Υπηρεσιών, κα Τσίνα Μαρία Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας 

Υγείας, κα Τσιχριτζή Χριστίνα Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. 

Χατζηανέστης Στέφανος  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσώκος 

Χρήστος Διευθυντής Περιβάλλοντος και Πρασίνου, κ. Τζογάνης Δημήτριος 

Διευθυντής Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Σαρδέλης Ανδρέας 

Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, κ. Αναστασίου 

Ιωάννης Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Τραγουλιά Αλεξάνδρα και 

Λιάτσου Μαρία Υπάλληλοι Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, κ. 

Νικόλαος Μωραΐτης και Βασιλείου Ευδοξία Υπάλληλοι Τμήματος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο κ. Λιαροκάπης Ιωάννης Υπάλληλος του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων. 

 

 Κατά το στάδιο των ανακοινώσεων, προτάσεων, ερωτήσεων απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Σφυρής Β. και Παππάς Γ. ενώ προσήλθε ο κ. Κουτρομάνος Χ. 

(Παρόντες 41). 
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 Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε από 

τη συνεδρίαση ο κ. Ζώης Δ.  (Παρόντες 40). 

 Κατά τη συζήτηση του 3
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Μελιάδης Γ., Καρακώστας Β., Γρίβας Ε. και Γαλαζούλα Μ. 

(Παρόντες 36). 

 Κατά τη συζήτηση του 4
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Κοντονάσιος Α. και Μπούτιβα Ξ. (Παρόντες 34). 

 Κατά τη συζήτηση του 5
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Παπανικολάου Τ., Ρούσση Α., Γκούντας Χ. και Διονυσόπουλος 

Λ. (Παρόντες 30). 

Κατά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Τραπεζιώτης Δ. και Σοφρώνης Κ. (Παρόντες 28). 

Κατά τη συζήτηση του 7
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν από 

τη συνεδρίαση οι κ. Βασιλείου Ι., Χασιώτης Ε., Θεοδωρόπουλος Ν., Κορδολαίμης Χ., 

Μοσχολιός Π., Γκορόγιας Α., Καμμένος Σ., Αντωνάκος Π. και Καζαντζής (Παρόντες 

19). 

Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε από 

τη συνεδρίαση ο κ. Καλαντζής Κ.  (Παρόντες 18). 

Κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε από 

τη συνεδρίαση ο κ. Κουτρομάνος Χ.  (Παρόντες 17). 

 

Συνεπώς οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι σε κάθε θέμα έχουν ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 
ΕΓΚΡ

ΙΣΗ 
ΕΗΔ 

1ο 

ΕΗΔ 
1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 41 41 40 40 36 34 30 28 19 19 19 19 

ΘΕΜΑ 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο 21ο 22ο 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 

ΘΕΜΑ 23ο 24ο           

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 17 17           

   

…………………………………………………………………………………………..         

 

         Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

ερώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει 

κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 

2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από 

τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.  

  

 Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον εισηγητή κ. Χρήστο Γκούντα ο 

οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος την υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγρινίου με την οποία η Επιτροπή εισηγήθηκε αρμοδίως 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:  

 

«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του  Πρότυπου Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου». 
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 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος 

και μετά αυτής ο Πρόεδρος κάλεσε τους παρόντες έχοντες δικαίωμα ψήφου να 

ψηφίσουν επί του θέματος. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι: 

 

 

ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 40 

ΝΑΙ: 24 

ΟΧΙ: 15 

ΑΠΕΙΧΑΝ: 0 

ΠΑΡΩΝ: 0 

ΛΕΥΚΟ: 1 

 

 Μειοψήφησαν οι κ. Μοσχολιός Π., Κορδολαίμης Χ., Ρούσση Α., 

Θεοδωρόπουλος Ν., Κουτρομάνος Χ., Ράπτης Ε., Γαλαζούλα Μ., 

Τραπεζιώτης Δ., Καμμένος Σ., Διονυσόπουλος Λ., Γκορόγιας Α., 

Παπανικολάου Τ., Αντωνάκος Π., Μερμίγκης Σ. και Καζαντζής Ν. 

 Λευκό ψήφισε ο κ. Ρόκος Κ. 

 

Λαμβανομένου υπ’ όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

 
Δέχεται την υπ’ αριθμ. 44/2017 εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και: 

  
Εγκρίνει τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου, ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
   

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να ορίσει το πλαίσιο της εύρυθμης 

λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 

Αγρινίου.  

2. Όλες οι διατάξεις του Κανονισμού χρησιμοποιούνται ως Κανονισμός  λειτουργίας 

του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» και των 

λοιπών Δημοτικών ή Κοινοτικών χώρων άθλησης που  ήδη λειτουργούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1) Είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στον τρόπο και τις 

διαδικασίες χρήσης και αξιοποίησης των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων.  

2)  Μπορεί να αναπροσαρμόζει τις καθορισμένες τιμές των αντίτιμων για τη χρήση  

Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και να προσθέτει νέες κατηγορίες. 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και έχει  καθήκοντα την 

εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 

Αγρινίου  καθώς και τον συντονισμό των δράσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

1. Είναι υπεύθυνο για την καλή οργάνωση, την αποδοτική διαχείριση και την γενική 

επιστασία των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. 

Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για:  

2. Την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας και 

των εκάστοτε αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

3. Είναι αρμόδιο για την κατανομή των ωρών προπόνησης των σωματείων κατά ημέρα 

και εβδομάδα, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με νέα  απόφαση. Το πρόγραμμα αυτό 

κοινοποιείται έγκαιρα τόσο στα ενδιαφερόμενα σωματεία, όσο και στο προσωπικό 

(υπαλλήλους)  των χώρων, οι οποίοι πρέπει να μεριμνούν για την εφαρμογή του.  

4.  Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον έπειτα από 

έγγραφο αίτημα του σωματείου ή φορέα προς το Τμήμα.  

5.  Τα σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού 

& Νέας Γενιάς για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και αυτό με τη σειρά του 

ενημερώνει το προσωπικό των εγκαταστάσεων.  

6.  Σχεδιάζει, εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα και μεριμνά για την εφαρμογή, 

προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την 

παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους  

7. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων 

του Δήμου που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς  του αθλητισμού 

και της Νέας Γενιάς.  

8. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας 

Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από 

τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Για την προβολή και τη διαφήμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων ο Δήμος 

συνεργάζεται με φορείς, ταξιδιωτικά γραφεία - πρακτορεία και αθλητικά σωματεία, 

με πρωταρχικό σκοπό την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού τόσο από την Ελλάδα, 

όσο και από το εξωτερικό.  

2. Όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες που αποσκοπούν στην προβολή, τη διαφήμιση και 

την επικοινωνία (π.χ., δημιουργία ιστοσελίδας, σχεδίαση / εκτύπωση / διάθεση 

φυλλαδίων και άλλου έντυπου ενημερωτικού υλικού, κλπ.) των εγκαταστάσεων 
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σχεδιάζονται από την Δ/νση Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού 

– Αθλητισμού & Νέας Γενιάς . 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κάθε ομάδα ή τμήμα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή 

του, ο οποίος είναι:  

 υπεύθυνος για τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των αθλητών του,  

 αρμόδιος για την επίβλεψη των αθλητών του  

 υποχρεωμένος να παρίσταται στο χώρο μέχρι την αποχώρησή τους.  

2. Η ενδυμασία των αθλητών θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη για τη συμμετοχή στην 

προπόνηση (π.χ., κατάλληλα υποδήματα, φόρμες, ενώ για το κολυμβητήριο 

σκουφάκια και σαγιονάρες για όλους και ολόσωμα μαγιό για τις γυναίκες).  

3. Οι υπεύθυνοι των σωματείων ή φορέων και οι προπονητές έχουν την ευθύνη για:  

 την τήρηση της τάξης από πλευράς των αθλητών τους,  

 την φροντίδα για την προστασία των χώρων,  

 την μετάδοση στους αθλητές τους πνεύματος σεβασμού για τις εγκαταστάσεις και τα 

όργανα που χρησιμοποιούν.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην εγκαταλείπονται 

στους χώρους απορρίμματα και προσωπικά αντικείμενα μετά το πέρας της 

προπόνησης.  

4. Τα σωματεία ή φορείς είναι υπεύθυνα/οι για τη μεταφορά και τοποθέτηση των 

οργάνων που είναι απαραίτητα για την προπόνηση (εμπόδια, βατήρες, κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

1. Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε επίσημου αγώνα όλων των αθλημάτων απαιτείται 

«Άδεια Αγώνα», η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα.  

2.  Υπεύθυνος για την έκδοσή της είναι το γηπεδούχο σωματείο, ή η αρμόδια 

ομοσπονδία.  

3. Η Άδεια γνωστοποιείται στο Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

τουλάχιστον  επτά (7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.  

4. Χωρίς αυτή απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Δήμος Αγρινίου υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ τις απαραίτητες 

Άδειες Λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:  

1. Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

Γ1/443/1973 Υπουργική Απόφαση «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών 

κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Φ.Ε.Κ. 87/24.01.1973, τεύχος Β’), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμόν Γ4/1150/1976 (Φ.Ε.Κ. 
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937/17.07.1976, τεύχος Β’) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/02.02.2006, τεύχος 

Β’) Υπουργικές Αποφάσεις. 

2. Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Τέλεσης Αγώνων σε Αυτές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν οικ. 46596/22.11.2004 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1793/06.12.2004, τεύχος Β’). 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Καθήκον του υπηρετούντος προσωπικού των Δημοτικών εγκαταστάσεων είναι η 

άψογη συμπεριφορά προς όλους όσοι τις χρησιμοποιούν. Όταν τρίτα άτομα 

καταφέρονται εναντίον του προσωπικού, για θέματα που έχουν σχέση με τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, ο εμπλεκόμενος υπάλληλος υποχρεούται να 

ενημερώσει άμεσα τον προϊστάμενό του. Εάν η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη με 

χρήση ύβρεων, απόπειρα βιαιοπραγίας ή επίθεση τότε ο υπάλληλος είναι 

υποχρεωμένος να καλέσει την Αστυνομία και στη συνέχεια να συντάξει αναφορά 

συμβάντος αρμοδίως .  

2. Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό των εγκαταστάσεων για τα κατά ειδικότητα 

καθήκοντα που υποχρεούνται να ασκούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ωραρίου 

εργασίας τους, να:  

 Αμείβονται από σωματεία, ομοσπονδίες, άλλους φορείς, ή ιδιώτες. 

 Προσφέρουν άλλες υπηρεσίες (π.χ., ως προπονητής, στέλεχος αγώνων, κ.λπ.) σε 

τρίτους (π.χ., σωματεία, φορείς, μεμονωμένα άτομα, κ.λπ.), με αμοιβή. 

3. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τα κλειδιά όλων 

των χώρων, απαγορεύεται να έχουν κλειδιά προπονητές, αθλητές, παράγοντες.  

4. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή προπονήσεων / αγώνων είναι η παρουσία του 

αναγκαίου προσωπικού των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις που το 

προσωπικό απουσιάζει νόμιμα από τον χώρο εργασίας τους (π.χ., λόγω αργίας, 

απεργίας, κ.λπ.) απαγορεύεται η διεξαγωγή προπονήσεων και γενικά η χρήση των 

χώρων.  

 

Ποδόσφαιρο. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων το προσωπικό 

του Σταδίου υποχρεούνται να:  

 Παραδώσει τα αποδυτήρια στα σωματεία δύο  (2) ώρες πριν από την έναρξη του 

αγώνα.  

 Χαράξει έγκαιρα τις γραμμές του χλοοτάπητα.  

 Τοποθετήσει τις σημαίες των κόρνερ. 

 Να παραδώσει φορείο στους τραυματιοφορείς.  

 Να παραδώσει το Ιατρείο στον Ιατρό του Αγώνα. 

 Κλειδώσει τις θύρες που θα υποδείξει ο επικεφαλής της Αστυνομικής δύναμης. Σε 

περίπτωση διεξαγωγής αγώνα όπου διοργανώτρια αρχή είναι η τοπική ΕΠΣ ή 

ανεπίσημου αγώνα (φιλικό) οι παραπάνω εργασίες (εκτός από τη σφράγιση των 

θυρών) θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των σωματείων.  
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Κλασικός Αθλητισμός(στίβος). Σε περίπτωση αγώνα που τελείται υπό την αιγίδα του 

ΣΕΓΑΣ το προσωπικό του Σταδίου, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του ΣΕΓΑΣ, 

υποχρεούται να:  

 Χαράξει τις γραμμές για τα αθλήματα των ρίψεων.  

 Παραδώσει τα όργανα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων. 

 Προετοιμάσει κονίστρας (σκάμμα).  

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος των Κριτών Αγώνων Στίβου είναι υπεύθυνος για τη παράδοση 

και χρέωση των οργάνων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων. Τα 

όργανα φυλάσσονται σε αποθήκη του Σταδίου. Σε περίπτωση που ο αγώνας τελείται 

με την ευθύνη σωματείου, οι υπεύθυνοί του μαζί με τους υπαλλήλους του Σταδίου 

είναι αρμόδιοι για τις παραπάνω εργασίες. 

 

Καλαθοσφαίριση-Πετοσφαίριση-Κολύμβηση-Αντισφαίριση:  

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων περιφερειακών & εθνικών πρωταθλημάτων το 

προσωπικό του Σταδίου υποχρεούνται να:   

  Παραδώσει τα αποδυτήρια στα σωματεία ή στους αθλητές για χρήση   δύο (2) ώρες 

πριν από την έναρξη των  αγώνων.  

 Να παραδώσει φορείο στους τραυματιοφορείς.  

 Να παραδώσει το Ιατρείο στον Ιατρό του Αγώνα. 

 Να παραδώσει ότι εποπτικά μέσα χρειάζεται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 

 Κλειδώσει τις θύρες που θα υποδείξει ο επικεφαλής της Αστυνομικής δύναμης. Σε 

περίπτωση διεξαγωγής  ανεπίσημου αγώνα (φιλικό) οι παραπάνω εργασίες (εκτός από 

τη σφράγιση των θυρών) θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των σωματείων.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Κάθε αθλούμενος που χρησιμοποιεί τους Δημοτικούς χώρους άθλησης οφείλει να:  

 Τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού.  

 Έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους.  

 Υπακούει στις συστάσεις του προσωπικού των εγκαταστάσεων.  

 Φέρει τα κατάλληλα υποδήματα και ενδυμασία για την προπόνηση. 

  Μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί.  

 Μη φέρει στους χώρους τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, βρεφικά καροτσάκια και 

πατίνια). 

2. Σε περίπτωση που αθλούμενος δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του 

προσωπικού αναφορικά με την ορθή χρήση των χώρων και έχει ανάρμοστη 

συμπεριφορά, οι υπάλληλοι θα πρέπει εγγράφως να το αναφέρουν αρμοδίως και σε 

περίπτωση που η συμπεριφορά τους είναι επιθετική και βίαιοι  θα πρέπει να 

καλέσουν τα όργανα της τάξης για την τήρηση  και την εφαρμογή κάθε νόμιμης 

διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
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Για την παραχώρηση εγκατάστασης σε σωματείο, φορέα, ή ιδιώτη για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού 

περιεχομένου (συναυλίες, κ.λπ.), θα υπογράφεται «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» μεταξύ 

του Δήμου και του ενδιαφερόμενου, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 

τέλος ύψους 150 € (εκατόν πενήντα) ανά ημέρα σε περίπτωση που η είσοδος στο 

κοινό είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση που εκδοθούν εισιτήρια με χρηματικό αντίτιμο, ο 

ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλει το 5% της αξίας των πωληθέντων εισιτηρίων, 

το οποίον θα υπολογιστεί με την προσκόμιση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

Αγρινίου   των αντίστοιχων θεωρημένων δελτίων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ανάλογα 

με το είδος και το μέγεθος της εκδήλωσης το τέλος αυτό μπορεί να διαμορφωθεί. Ο 

κάθε ενδιαφερόμενος αφού πρωτίστως έρθει σε συμφωνία  και υπογράψει το σχετικό 

Συμφωνητικό, προσέρχεται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Αγρινίου όπου 

πραγματοποιείται η έκδοση του προβλεπομένου διπλοτύπου. Εν συνεχεία ο 

Μισθωτής καταβάλλει το ορισθέν μίσθωμα στο Ταμείο του Δήμου ώστε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 Σε περίπτωση που σωματείο ή φορέας στον οποίο έχει παραχωρηθεί η εγκατάσταση 

επιθυμεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες στους χώρους του μέσα και έξω 

από αυτό πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αγρινίου 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Για την εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλούμενων κατά την διάρκεια των 

προπονήσεων, των αγώνων και κάθε είδους εκδήλωσης ο Δήμος μπορεί να μισθώνει 

τον χώρο που προορίζεται για χρήση κυλικείων, κατόπιν προκήρυξης δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού.  

Τα κυλικεία λειτουργούν οπωσδήποτε τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί η εκάστοτε 

εγκατάσταση. Όταν αυτή δεν λειτουργεί, το κυλικείο απαγορεύεται να είναι ανοιχτό, 

γεγονός που πρέπει να μνημονεύεται και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα 

υπογράφεται ανάμεσα στο Δήμο Αγρινίου και στον εκάστοτε πλειοδότη. 
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα επιβάλλουν τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου, η οποία θα επιτυγχάνεται με:  

α) την ορθολογική διοίκησή του,  

β) την εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται  

και γ) τον ορισμό αντίτιμου για τη χρήση του. Ο καθορισμός αντίτιμου αφορά όλους 

τους αθλούμενους, ανεξάρτητα από το εάν είναι αθλητές-τριες, κοινό, ή ανήκουν σε 

άλλες κατηγορίες και θα διαμορφώνονται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ   ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ή 

ΜΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Κάθε αθλητής σωματείου, ή μεμονωμένο άτομο που προπονείται σε χώρο του 

κολυμβητηρίου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση:  

των αποδυτηρίων των οργάνων που χρειάζεται (π.χ., διαδρομές κολύμβησης, εστίες 

της υδατοσφαίρισης, κ.λπ.). 

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του κολυμβητηρίου παραδίδονται προς 

χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο στον υπεύθυνο του σωματείου, ή το μεμονωμένο 

άτομο, το οποίο υπογράφει σε σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της 

προπόνησης επιστρέφουν το υλικό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το 

σχετικό βιβλίο.  

Το προσωπικό του κολυμβητηρίου δεν είναι αρμόδιο, ή υπεύθυνο να τοποθετεί, 

μετακινεί, ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτό 

είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών, ή των μεμονωμένων ατόμων. Μετά το 

τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται 

στον υπάλληλο του κολυμβητηρίου. 

 Οι προπονητές που θα διδάσκουν το μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να είναι 

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση σε περίπτωση που  δεν 

έχει ειδικότητα θα πρέπει να υπάρχει εμπειρία   στο άθλημα, ή  να έχουν στην κατοχή 

τους δίπλωμα προπονητή Κολύμβησης των σχολών της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. 

Τα Αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών κατά την 

ώρα του μαθήματος τους φέρουν την ευθύνη και είναι απαραίτητη από μεριά τους η 

παρουσία  Ναυαγοσώστη.    
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Εφόσον οι κολυμβητικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται από άτομα μη ενταγμένα στη 

δύναμη σωματείου (π.χ., μαζική άθληση του Δήμου , προγράμματα αποκατάστασης, 

κ.λπ.) είναι απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη. Ο αριθμός των ναυαγοσωστών 

που πρέπει να είναι παρόντες εξαρτάται από τον αριθμό των αθλούμενων, όπως αυτό 

ορίζεται από τον Νόμο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η 

συνεχής εποπτεία και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΦΘΟΡΕΣ 

1. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους άθλησης και τα όργανα των Δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην προκαλούν φθορές. 

2. Οποιαδήποτε εσκεμμένη φθορά σε εγκαταστάσεις ή όργανα από οποιονδήποτε 

(αθλητή, προπονητή, παράγοντα, μέλος φορέα, κ.λπ.), θα τιμωρείται με προσωρινή 

απαγόρευση εισόδου του προσώπου αυτού στην εγκατάσταση μέχρι και ένα (1) μήνα, 

με απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού έπειτα από  

γνωμοδότηση  του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να αποφασιστεί από τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο Αθλητισμού απαγόρευση  τριών  (3) μηνών ή ακόμη και οριστική 

απαγόρευση εισόδου του εν λόγω προσώπου σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου, έπειτα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

4. Το σωματείο ή φορέας στον οποίο ανήκει το άτομο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για 

την άμεση αποκατάσταση της φθοράς με δικές του δαπάνες.  

5.  Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και την τήρηση της συγκεκριμένης 

διαδικασίας είναι ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας 

Γενιάς.  

6. Το σωματείο ή ο φορέας έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του 

Αρμοδίως προς την υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
  

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1) Σε περίπτωση που προπονητής, αθλητής, αθλούμενος, παράγοντας σωματείου, 

εκπρόσωπος φορέα, κ.λ.π., δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού 

αναφορικά με την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, 

οι υπάλληλοι ενημερώνουν άμεσα τον προϊστάμενό τους. Εάν η κατάσταση αρχίσει 

να επιδεινώνεται (π.χ., με απειλές, εξύβριση, απόπειρα βιαιοπραγίας ή επίθεση), τότε 

καλείται η  Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης 

διαδικασίας. 

2) Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών, παραγόντων ή μεμονωμένων αθλούμενων μπορεί 

να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή/ και εισόδου στους χώρους άθλησης, μέχρι 

και  ένα (1) μήνα με απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

έπειτα από  γνωμοδότηση  του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, 

ενώ  για πάνω από ένα (1) μήνα με απόφαση του Δήμαρχου ή του Αρμοδίου 
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Αντιδημάρχου Αθλητισμού, έπειτα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Παιδείας 

Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  

ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» 

& ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΕΔΙΩΝ «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ»   

 Σκοπός λειτουργίας των  Ανωτέρω Αθλητικών  Κέντρων  είναι : 

Α) Η υποστήριξη του  Μαζικού Αθλητισμού . 

Β) Η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού . 

Γ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων του 

Πανεπιστημιακού , Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού. 

Δ) Η υποστήριξη ψυχαγωγικών ,πολιτιστικών ,επιστημονικών , συνεδριακών 

εκδηλώσεων Διεθνούς , Εθνικού , Περιφερειακού , Νομαρχιακού Επιπέδου και 

φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
  

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Το Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ»  λειτουργεί οπωσδήποτε  τις ώρες 

από 07:00 έως 24:00 τις καθημερινές. Οι ώρες λειτουργίας του θα καθορίζονται 

ανάλογα  με τα σχολικά , αθλητικά προγράμματα , προγράμματα της Γ.Γ. 

Αθλητισμού  και  του Δήμου Αγρινίου, τις προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, 

Ερασιτεχνών και Επαγγελματικών. 

Έτσι :  

Α) Το κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ λειτουργεί από  07:00 έως 24:00 και εφόσον 

προπονούνται επαγγελματικές ομάδες ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά 

περίπτωση μια ή δυο ώρες . 

Β) Το Κεντρικό στάδιο και τα βοηθητικά  Γήπεδα ποδοσφαίρου , Τένις , Μπάσκετ, 

Βόλεϊ  λειτουργούν από 07:00 έως 23:00.  

Το ωράριο μπορεί να επεκταθεί με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης 

Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού προς  τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. 

Γ) Το κλειστό γυμναστήριο Αθλοπαιδιών (Καλαθοσφαίρισης – Πετοσφαίρισης) στην 

περιοχή «ΑΕΟΡΓΕΦΥΡΑΣ» οι ώρες λειτουργίας του θα καθορίζονται από την 

Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού ανάλογα με τις ανάγκες των 

αθλητικών συλλόγων, των σχολείων  και των δημοτών, έπειτα από γνωμοδότηση του 

Προϊσταμένου του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ - 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΦΟΡΕΙΣ  

1. Κάθε Υπηρεσία Δημόσια , Ν.Π.Δ.Δ - Ν.Π.Ι.Δ. , Αθλητικός φορέας 

(Ομοσπονδία - Σωματείο), ιδιωτικός φορέας  και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση 

των εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» ή το Κλειστό 

γυμναστήριο Αθλοπαιδιών «ΑΕΡΟΓΈΓΥΡΑΣ» θα απευθύνεται εγγράφως στη 

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμούς & Αθλητισμού ή στον   Προϊστάμενο του 

Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, και θα απαντά σε κάθε αίτημα. 
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2. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι 

αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες. 

3. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ. & το Κλειστό 

γυμναστήριο Αθλοπαιδιών «ΑΕΡΟΓΈΓΥΡΑΣ» παραχωρείται κατά προτεραιότητα : 

Α) Σε  τμήματα προγραμμάτων  Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου. 

Β) Στους αναγνωρισμένους συλλόγους των Α.Μ.Ε.Α. του Δήμου Αγρινίου. 

Γ) Στα Αθλητικά σωματεία του Δήμου Αγρινίου. 

Δ) Στα Αθλητικά σωματεία των όμορων Δήμων της πόλεως Αγρινίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

( ΠΙΣΙΝΑΣ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ) 

Στην περίπτωση που τα μέλη των Αθλητικών Σωματείων πρέπει να προπονούνται σε 

τακτικές ώρες κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή στους χώρους άθλησης 

για την προετοιμασία των αγώνων τους , στα τοπικά  Περιφερειακά , Πανελλήνια και 

Διεθνή Πρωταθλήματα που έχουν  έδρα τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου 

Αγρινίου  τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται  από το  αντίστοιχο  

αθλητικό Σωματείο , στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, στο Τμήμα Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς . 

    Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων τότε το αίτημα - πρόγραμμα  

αγώνων υποβάλλει Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ . 

Η Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με το Τμήμα 

Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς εγκρίνει - κατανέμει τις ώρες κατά ημέρα και 

εβδομάδα για κάθε άθλημα , Καλαθοσφαίριση  , Πετοσφαίριση , Χειροσφαίριση, 

Ποδόσφαιρο , Γυμναστική , Στίβο, Κολύμβηση, επιτραπέζια αντισφαίριση κλπ και τα 

γνωρίζει στην αντίστοιχη ομοσπονδία που υποβάλλει το αίτημα, έπειτα από έγκριση 

του Αρμοδίου Αντιδημάρχου Αθλητισμού. 

Με ευθύνη  της Διεύθυνσης και του Τμήματος  ορίζει τις ώρες και ημέρες -

προπόνησης κάθε Σωματείου και διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή του στον κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

ανακοινώνει με ευθύνη του το πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους του κάθε χώρου 

άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των Προγραμμάτων.  

Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων  Σωματείων ίδιας ομοσπονδίας γίνονται μόνο μετά 

από έγγραφο αίτημα της κάθε ομοσπονδίας. 

Προπονήσεις που αφορούν ακαδημίες ατομικών & ομαδικών Αθλημάτων θα κάνουν 

ξεχωριστεί αίτηση προς το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και 

εφόσον υπάρχει η δυνατότητα τότε θα παραχωρείτε ο χώρος άθλησης, ειδικά στα 

ατομικά αθλήματα για λόγους ασφαλείας των μικρών αθλητών ο χώρος θα 

παραχωρείται σε ώρες που δεν γυμνάζονται ηλικιακά μεγάλοι αθλητές για αποφυγή 

τυχόν ατυχημάτων. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για να 

ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου , πρέπει πρώτα να ενημερώσει 

τον Διευθυντή του και στη συνέχεια να έχει εξουσιοδότηση από  τον Αντίστοιχο 

Αντιδήμαρχο Αθλητισμού . 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης πρέπει να 

φροντίζει ώστε να υπάρχουν ώρες για τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, 
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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. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφο αίτημα χρήσης χώρων άθλησης  

υπεύθυνος και αρμόδιος για παραχώρηση είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης & ο 

προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, ο οποίος έχει 

την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων και την ομαλή λειτουργία τους . 

Οι προπονητές συλλόγων ή διαφόρων τμημάτων που θα διδάσκουν  στους χώρους 

των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να είναι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής  , ή  

να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα προπονητή  των σχολών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» 

Για να επιτραπεί η είσοδος στο Κολυμβητήριο, κλειστά Γυμναστήρια αθλοπαιδιών , 

Αίθουσες Γυμναστικής , Στίβο, Γήπεδα Ποδοσφαίρου , Γήπεδα αντισφαίρισης, 

αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης και υπαίθρια Γήπεδα  θα πρέπει : 

1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. 

2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέσα για την προπόνηση  π.χ. φόρμες ,κατάλληλη ευπρεπή  ένδυση 

,υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λ.π. 

3. Στην αρχή περιόδου των προπονήσεων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του Αθλητικού Σωματείου για την καλή υγεία των αθλητών του  υπογεγραμμένη από 

το Δ.Σ. και Γιατρό .  

4. Ευθύνη δεν φέρει το προσωπικό του Τμήματος που υπηρετεί Τμήμα 

Πολιτισμού Αθλητισμού &  Νέας Γενιά  για τυχόν συμβάντα  στην προπόνηση των 

αθλητών & αθλουμένων γενικά. 

5. Στα Κλειστά Γυμναστήρια Αθλοπαιδιών τα παπούτσια προπόνησης 

που θα χρησιμοποιούν οι αθλητές θα πρέπει να  φοριούνται αποκλειστικά μόνο στον 

αγωνιστικό χώρο (παρκέ) και όχι να έρχονται με αθλητικά παπούτσια από έξω για να 

κάνουν προπόνηση, που τις περισσότερες φορές  οι σόλες  έχουν μικρά χαλίκια και  

προκαλούν φθορές στο παρκέ. 

6. Απαραίτητο στοιχείο  για την είσοδο  των αθλητών Συλλόγων, είτε 

μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, 

που προπονούνται στο Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» & στο κλειστό 

γυμναστήριο αθλοπαιδιών «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ» είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. 

Η Αθλητική Ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του Τμήματος Πολιτισμού – 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και φέρει τα χαρακτηριστικά : 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ  

4. ΑΘΛΗΜΑ  
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5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική 

ταυτότητα. Η Αθλητική ταυτότητα μετά την λήξη της περιόδου επιστρέφεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς . 

6. Οι προπονητές  είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν  τους αθλητές τους 

και να παραμένουν μέχρι αποχωρήσεως τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για 

τυχόν ατυχήματα. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των 

αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμοδίου προπονητού , ο οποίος είναι 

και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν 

χρήση αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.  

 Όταν εισέρχονται  σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε 

συγκεκριμένο Σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο Σύλλογος. Όταν 

εισέρχονται άτομα εκτός Συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος που είναι 

υπηρεσία την ώρα εκείνη. 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ  

Α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  

Β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ   

Γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Ε) ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Κάθε προπονητής υπεύθυνος Συλλόγου ,αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμός λειτουργίας σύμφωνα με τις υποδείξεις  

του προσωπικού του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» & του κλειστού 

γυμναστηρίου «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» π.χ. για την έναρξη - λήξη προπόνησης, χρήση 

αποδυτηρίων κ.λ.π. 

Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει 

κάθε αθλούμενος ή ομάδα στην προπόνηση πρέπει να απευθύνεται στον προϊστάμενο 

του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς που ειναι ο υπεύθυνος για τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον Διευθυντή.  

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ  

 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Δ.Α.Κ. Αγρινίου 

«ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» & του κλειστού γυμναστηρίου «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» & 

των λοιπών περιφερειακών γυμναστηρίων του Δήμου  για χρήσης των οργάνων τους 

ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές 

στα όργανα , στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

2. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων 

του χώρου άθλησης από αθλητές , προπονητές και αθλητικούς παράγοντες , 

τιμωρούνται οπωσδήποτε. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών 

καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού 

παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή 

άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή 

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και 

τιμωρείται μέχρι  οριστική αποβολή. Αρμόδιοι  για την επιβολή τιμωρίας είναι ο 

Διευθυντής ύστερα από γνωμοδότηση  του τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & 

Νέας Γενιάς  μέχρι έναν (1) μήνα και πάνω από ένα (1) μήνα είναι ο Δήμαρχος ή 

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του 
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Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας . Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να 

υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του. 

3. 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 η φθορά 

οφείλεται άμεσα στη συνήθη και κατά προορισμό χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων 

και γενικά των εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ. «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», του κλειστού 

γυμναστηρίου «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» & των λοιπών περιφερειακών γυμναστηρίων του 

Δήμου Αγρινίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
ο
  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  

 

1. Κάθε Αθλητικό Σωματείο που έχει προπόνηση στο Κολυμβητήριο του 

ΔΑΚ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ , στα  Κλειστά Γυμναστήρια του Δήμου Αγρινίου 

κ.λ.π. έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων . 

2. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται όλα 

τα όργανα π.χ. Μπασκέτες, εστίες  χειροσφαίρισης, φιλέ πετοσφαίρισης, όργανα  

κ.λ.π. 

3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες  παραδίδονται προς χρήση 

στην αποθήκη από τον αρμόδιο υπάλληλο με βιβλίο Ενυπόγραφο του υπευθύνου του 

κάθε Συλλόγου. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο τα 

όργανα στην αποθήκη και παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

4. Το υπηρετούν προσωπικό δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να 

τοποθετεί - μετακινεί , μεταφέρει τα αθλητικά όργανα μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, 

δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα κ.λ.π. εκεί που ο προπονητής θέλει. 

Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του  Συλλόγου. Σε όλα τα  

αθλητικά Σωματεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις Αθλητικές 

εγκαταστάσεις, μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι 

ελευθερώνονται και παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο.  

 

ΑΡΘΡΟ 26
ο
  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ 

 

Όσα σωματεία συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των Αθλημάτων τους και στην 

Κατηγορία Ανδρών Γυναικών, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα 

Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς πριν την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς για 

να του παραχωρηθούν οι ώρες προπόνησης ανά εβδομάδα που δικαιούται με βάση 

τον παρακάτω πίνακα: 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

Α1 5 Α1 5 

Α2 5 Α2 5 

ΑΔΑ: 61ΡΡΩ65-83Α



 17 

Β 4 Β 4 

Γ 4 Γ 4 

Α΄ ΤΟΠΙΚΟ 3 Α΄ ΤΟΠΙΚΟ 3 

Β΄ ΤΟΠΙΚΟ 2 Β΄ ΤΟΠΙΚΟ 2 

Γ΄ ΤΟΠΙΚΟ 1 Γ΄ ΤΟΠΙΚΟ 1 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

Α1 5 Α1 4 

Α2 4 Α2 3 

Β΄ 3 ΤΟΠΙΚΟ 2 

ΤΟΠΙΚΟ 2   

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

Α1 5 Α1 5 

Α2 4 Α2 4 

Β΄ 3 Β΄ 3 

ΤΟΠΙΚΟ 2 ΤΟΠΙΚΟ 2 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 1-2 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 1-2 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 1-2 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  

Οι προπονήσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον προϊστάμενο του 

τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού &Νέας Γενιάς, με την προϋπόθεση ότι θα 

μένουν ώρες  για Μαζικό Αθλητισμό ή για μεμονωμένους αθλητές και  δημότες 

αθλούμενους.  

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

Α΄ Ερασιτεχνική 3 

Β΄ Ερασιτεχνική 2 

Γ΄ Ερασιτεχνική 1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όταν περισσεύουν ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί ο 

προϊστάμενος του   τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς μαζί με τον 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού να δώσουν επιπλέον 

ώρες σε όσα αθλητικά σωματεία αν το ζητήσουν και  έχουν μεγάλη συμμετοχή 
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αθλητών,  εφόσον συναινούν και τα υπόλοιπα σωματεία που κάνουν χρήση των 

συγκεκριμένων χώρων. 

ΑΡΘΡΟ 27
ο
  

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Λόγω της φύσης της λειτουργίας των Γυμναστηρίων του Δήμου όπου υπηρετούν 

υπάλληλοι θα ακολουθούν ωράρια και συγκεκριμένα του Δ.Α.Κ. Αγρινίου 

«ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» το ωράριο είναι όπως ορίζεται, με το  ΦΕΚ 1020 ΤΕΥΧΟΣ 

Β΄27152/16-3-2017  & όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ, 2607 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

133744/14-7-2017 και όπως αυτό τροποποιηθεί στο μέλλον για όλες τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου Αγρινίου. 

   

ΑΡΘΡΟ 28
ο
  

ΛΟΙΠΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι ώρες λειτουργίας χώρων παρκινγκ , υπαίθριων περιφερειακών γηπέδων 

(ποδοσφαίρου – Καλαθοσφαίρισης – Ποδοσφαίρου 5Χ5- Πετοσφαίρισης – 

Χειροσφαίρισης) κ.λ.π.  του Δήμου Αγρινίου θα καθορίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας –Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  339/2017 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ 
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