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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το παρόν αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων η 

χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 

Χερσονήσου (ΚΕΔΧ), ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι 

εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και 

αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκηση του. 

Η ΚΕΔΧ επιθυμεί και επιδιώκει οι αθλητικές εγκαταστάσεις, η χρήση των οποίων της 

έχουν παραχωρηθεί, να χρησιμοποιούνται στο έπακρο των δυνατοτήτων τους, 

εξυπηρετώντας και προάγοντας τον αθλητισμό, σκοπό για τον οποίο άλλωστε οι 

εγκαταστάσεις υφίστανται και λειτουργούν. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει 

και μπορεί να γίνεται νόμιμα, με πνεύμα πρόνοιας και προστασίας όλων των 

εμπλεκομένων συμφερόντων. Επειδή οι αθλητικοί χώροι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι 

από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας ο Κανονισμός αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους, το οποίο γίνεται αποδεκτό και χωρίς άλλη διατύπωση, από 

Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία, τις τοπικές επιτροπές των αθλημάτων, τους 

αθλούμενους, αθλητές, προπονητές, αθλητικούς παράγοντες και κάθε πρόσωπο που 

συμμετέχει στα προγράμματα των Σωματείων αλλά και από κάθε συμμετέχοντα στις 

δράσεις των εγκαταστάσεων  με σκοπό την  εύρυθμη και άριστη λειτουργία, ούτως 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους. Ο 

κανονισμός αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε η 

χρήση τους από την αθλούμενη νεολαία, τους δημότες και τις αθλητικές ομάδες του 

Δήμου Χερσονήσου να γίνεται απρόσκοπτα και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του 

αθλητισμού και την ανάδειξη των ιδεών που προάγει.  Ο παρών Κανονισμός 

λαμβάνει υπόψη του την εξέλιξη των συνθηκών, οι οποίες έχουν μεταβληθεί 

σημαντικά στη λειτουργία του αθλητισμού και των αθλητικών σωματείων, αφού 

πλέον εκτός από τα αγωνιστικά τμήματα (για τα οποία υπάρχει και η πρόβλεψη του 

νόμου), στα περισσότερα αθλητικά σωματεία λειτουργούν ακαδημίες ή τμήματα 

εκμάθησης αθλημάτων, όπου για τη συμμετοχή απαιτείται ως επί το πλείστον 

οικονομικό αντάλλαγμα, με χρησιμοποίηση των δημοτικών αθλητικών υποδομών που 

τους διατίθενται, με αίτησή τους, κατά κανόνα δωρεάν. Επιπροσθέτως, καθώς σε 

πολλά σωματεία όπως π.χ. της ενόργανης, της ρυθμικής γυμναστικής, κλπ, αθλούνται 

παιδιά πολύ μικρής ηλικίας τα οποία, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτουν και δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας, οι προβλέψεις για τη χρήση των χώρων που παραχωρεί ο δήμος 
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θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένες και αυστηρές. Οι πολλές αλλαγές, επίσης, 

στην εργατική, την ασφαλιστική, την αθλητική και την ποινική νομοθεσία (ιδιαίτερα 

για τις ευθύνες των διοικήσεων πάσης φύσεως ΝΠ), αλλά και οι μη επαρκείς 

διατυπώσεις στην υπάρχουσα για τα Δημοτικά και Εθνικά Γυμναστήρια νομοθεσία 

ιδιαίτερα στους τομείς που άπτονται των προβλέψεων και εφαρμογών του δικαίου 

αστικής ευθύνης, επιβάλουν την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου Κανονισμού 

Λειτουργίας, που με επάρκεια, πληρότητα και επακριβώς, θα ρυθμίζει τα θέματα της 

παραχώρησης για χρήση, χωρίς ή με αντάλλαγμα, των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων των οποίων τις δαπάνες λειτουργίας επωμίζεται εξ ολοκλήρου η 

ΚΕΔΧ, προκειμένου να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται παντοιοτρόπως η 

δημόσια περιουσία και το δημόσιο συμφέρον και βεβαίως η ασφαλής χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παρωχημένου 

νομοθετικού πλαισίου είναι ότι ο «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Νομικών 

Προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της 

χώρας», ΦΕΚ 1362/Β/ 18-10-2001, στο διατακτικό του τμήμα κάνει αναφορά στις 

διατάξεις του Π.Δ 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

Ειδικότερες προβλέψεις για την παραχώρηση – χρήση, διαφοροποιήσεις και επιπλέον 

όροι, κανόνες και περιορισμοί μπορούν να τίθενται με σχετικές αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΧ, το οποίο για τη λήψη τους μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρό της είτε γενικά, είτε κατά περίπτωση. Οι κανόνες 

χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων αφορούν τόσο στη συλλογική όσο και στη 

χρήση τους μεμονωμένα. 

 Επειδή ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και δικαίωμα όλων, η ΚΕΔΧ 

ακολουθεί κοινωνική πολιτική που προάγει τις αξίες του μαζικού αθλητισμού 

πιστεύοντας, ότι αποτελεί δικαίωμα της κοινωνίας, καθώς η αθλητική ενασχόληση  

δημιουργεί στα άτομα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους 

ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να δημιουργήσει στους 

νέους επαγγελματικές  προοπτικές. 

ΑΡΘΡΟ 1 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (ΚΕΔΧ)  έχει την διοίκηση και την 

εποπτεία αθλητικών χώρων, των οποίων η χρήση  αποσκοπεί στην : 

 • Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους 

νέους του Δήμου Χερσονήσου και στο συντονισμό των ενεργειών και εκδηλώσεων, 
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των φιλάθλων των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο 

του αθλητισμού στο Δήμο Χερσονήσου.  

• Υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την 

προαγωγή και διάδοση του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων 

των βαθμίδων.  

• Ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με 

αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Χερσονήσου. 

 • Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων, 

γηπέδων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αναψυχής ή ψυχαγωγίας.  

• Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους 

τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του 

σωματειακού αθλητισμού.  

• Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους 

(Ελεύθερης και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση 

ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Χερσονήσου.  

•  Ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων των 

ικανών προς άθληση ηλικιών και των δύο φύλων, με την δημιουργία ομάδων.  

• Υποβοήθηση ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού αλλά και του πρωταθλητισμού 

σε συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.  

• Συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια 

και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού 

πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού.  

• Υποστήριξη αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και 

συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου 

καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα.  

• Καθορισμό του γενικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών 

χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου 

Χερσονήσου.  

• Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και 

υποδομών του Δήμου προς όφελος των αθλητών και αθλουμένων. 

Ως προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου γενικά έχουν ισχύ 

οι διατάξεις του «Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας», ΦΕΚ 1362/Β/18-

10-2001 και της Υ.Α. 17112/2000 «Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και 
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Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π...)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Φ.Ε.Κ. 847/Β/11-07-2000 και Φ.Ε.Κ. 930/Β/20-03-2017. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται 

στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται από τις εν λόγω Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν 

και από τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία. Για τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού 

ελήφθησαν επίσης υπόψη ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 

75, παρ. Ι, τομέας στ΄, στ. 11 και 79 και άρθρο 192 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), ο Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», Κεφάλαιο ΣΤ΄, Μεταβιβαζόμενες 

Αρμοδιότητες στους Δήμους, άρθρα 94 και 95 (ΦΕΚ 87/Α/7-10-2010), ο Ν. 

2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 121/Α/176-1999) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 

Ν.3057/2002 και Ν. 4603/2019, ο Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως 

θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ/Α/223/21-8-1976), ο 

Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρυθμίσεις θεμάτων 

Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 (ΦΕΚ Α/239/10-10-2002), ο 

Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» 

άρθρο 8, παρ. 18 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003), το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ143/Α/28-6-2007), το άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/309-

1985), το Π 270/1981, η Κ.Υ.Α. 46596/2004 (ΦΕΚ 1793/Β/6-12-2004), το άρθρο 1 

υποπαρ. ΣΤ2 του Ν.4093/2012 και ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) όπως κατά τη σύνταξη του 

παρόντος ισχύουν, και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας 4/1171/19-12-1984, 

436/14-2-1992, 4/804/16-12-1997, 4/210/20-21998, 4/170/5-5-1998, 

Φ3/929/Γ1/720/14-9-2000 και 36/9-10-2007. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει 

στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου ή σε 

οιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες 

(Διευθύνσεις,  Τμήματα,  Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΧ. 

ΑΔΑ: ΩΦΙΞΟΛ6Χ-02Γ



8 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρόν Κανονισμός είναι οι 

ακόλουθες: 

Διεύθυνση Ονομασία Είδος Αθλητικής 

Εγκατάστασης 

Αθλήματα 

που 

διεξάγονται 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

Επισκοπή  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

11Χ11 

Ποδόσφαιρο 65 Χ 112 

Ξηρό ανοικτού 

τύπου 

Ελιά  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

11Χ11 

Ποδόσφαιρο 65 Χ 112 

Ξηρό ανοικτού 

τύπου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 

Βραχόκηπος  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 5Χ5 

Ποδόσφαιρο Πλαστικό 

ανοικτού τύπου 

 

Βραχόκηπος  2 ανοικτά Γήπεδα 

Καλαθοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση  

Ανώπολη  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

11Χ11 (ξηρό) 

Ποδόσφαιρο 65 Χ 112 

Ξηρό ανοικτού 

τύπου 

Γούρνες  Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Καλαθοσφαίρισης 

– Πετοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση 

Πετοσφαίριση 

400μ2 

Κλειστού τύπου 
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Γούρνες  2 ανοικτά γήπεδα 

Αντισφαίρισης  

Αντισφαίριση 

 

400μ2 

Σκληρά γήπεδα 

ανοικτού τύπου 

Γούρνες  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

Ποδόσφαιρο 

 

65χ112 

Ξηρό 

Ανοικτού τύπου 

Γούβες  Γήπεδο 

Ποδοσφαίρου 

11Χ11 (ξηρό) 

Ποδόσφαιρο 

 

65Χ112 

Ξηρό 

Ανοικτού τύπου 

Γούβες-

καλό χωριό 

 Γήπεδο 

Ποδοσφαίρου 

5χ5 

Ποδόσφαιρο 

 

Ξηρό 

Ανοικτού τύπου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Άνω 

Χερσόνη

σος 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου 

5Χ5 

Ποδόσφαιρο Πλαστικ

ός 

χλοοτάπ

ητας 

ανοικτού 

τύπου 

 

Άνω 

Χερσόνη

σος 

 Γήπεδο 

Καλαθοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση ανοικτού 

τύπου 

 

Λιμένας 

Χερσονή

σου 

Φιλωνίδ

ειο 

Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίριση 

Πετοσφαίριση 

Κλειστού 

τύπου 

1353,28 
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Χειροσφαίριση μ2 

 

Λιμένας 

Χερσονή

σου 

 Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

11Χ11 

Ποδόσφαιρο Πλαστικ

ός 

χλοοτάπ

ητας 

65Χ112 

Ανοικτού 

τύπου 

Λιμένας 

Χερσονή

σου 

 2 Γήπεδα Αντισφαίρισης Αντισφαίριση 34Χ37 

Σκληρά 

γήπεδα 

Λιμένας 

Χερσονή

σου 

 1 Γήπεδο 

Καλαθοσφαίρισης/Πετοσ

φαίρισης 

Καλαθοσφαίριση/Πετο

σφαίριση 

34Χ21 

Γωνιές  Γήπεδο 

Καλαθοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση 21Χ35 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Μάλια  Γήπεδο 

Ποδοσφαίρου 

11Χ11 

Ποδόσφαιρο Φυσικό χόρτο 

64Χ104 

Ανοικτού 

τύπου\ 

Μάλια  Γήπεδο 

Αντισφαίρισης 

Αντισφαίριση 19Χ37 

Σκληρό γήπεδο 

Ανοικτού τύπου 
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Μάλια  Γήπεδο 

Καλαθοσφαίρισης 

Πετοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση 

Πετοσφαίριση 

21Χ35 

Ανοικτού τύπου 

Μάλια  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

 

Ποδόσφαιρο Ανοικτού τύπου 

Πλαστικός 

χλοοτάπητας 

Μάλια  Βοηθητικό 

Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

 

Ποδόσφαιρο Ανοικτού τύπου 

Πλαστικός 

χλοοτάπητας 

52Χ68 

Κράσι  Γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης 

Καλαθοσφαίριση Ανοικτού τύπου 

Μοχός  Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

11Χ11 

Ποδόσφαιρο 62χ102 

Ανοικτού τύπου 

 

Ο πίνακας αυτός µπορεί να τροποποιείται, αν προστίθενται νέοι δημοτικοί χώροι 

άθλησης ή αν καταργούνται κάποιοι από αυτούς για οποιαδήποτε αιτία, µε απόφαση 

των ασκούντων τη σχετική αρμοδιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή) µεταξύ 07:00 - 22:00 και ανάλογα µε την αθλητική εγκατάσταση. Το 

ηµερήσιο πρόγραµµα χρήσης - λειτουργίας καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη τα 

σχολικά προγράµµατα, τα αθλητικά προγράµµατα που υλοποιεί η ΚΕΔΧ, στο 

πλαίσιο των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού, καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των αθλητικών σωµατείων που 

έχουν ζητήσει τη χρήση τους (ερασιτεχνικών και επαγγελµατικών).   
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Εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένα από τη Γ.Γ.Α. σωµατεία και οι προπονητικές 

ανάγκες το επιβάλλουν ή αν δεν υπάρχουν άλλες ελεύθερες ώρες χρήσης της 

εγκατάστασης, ο χρόνος λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης µπορεί να 

παρατείνεται – κατά περίπτωση –  έως την 23.00. 

Τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή και τις επίσηµες αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης 

λειτουργούν κατά προτεραιότητα για τη διεξαγωγή αγώνων όλων των 

πρωταθληµάτων. ∆ύναται, επίσης, να παραχωρούνται για διεξαγωγή προπονήσεων, 

ανάλογα µε τον συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό. Το ωράριο λειτουργίας για τις 

παραπάνω ηµέρες καθορίζεται ανάλογα µε τον ετήσιο προγραµµατισµό της εκάστοτε 

εγκατάστασης, αλλά και µε τους ορισµούς των αγώνων διαφόρων πρωταθληµάτων 

όλων των κατηγοριών. 

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Δήμου και της ΚΕΔΧ (µόνιµοι, Ι.∆.Α.Χ., Ι.∆.Ο.Χ., 

εργαζόµενοι προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, κλπ) εργάζεται σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και τα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση εργασίας του. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου Χερσονήσου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

πραγµατοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώµενων, καθώς και 

για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται το Τµήµα Αθλητισµού δια των αρµοδίων 

οργάνων του και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις µπορούν να υλοποιούνται:  

• Οργανωµένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.  

• Προγράµµατα µύησης και εκµάθησης αθλήµατος ή προγράµµατα άσκησης 

και αθλητισµού για όλους καθώς και ειδικά προγράµµατα ΑµεΑ.  

• Προπονήσεις οργανωµένων τµηµάτων και ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών 

σωµατείων.  

• Προπονήσεις και αγώνες οργανωµένων οµάδων σχολείων Α’/βάθµιας και 

Β’/βάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε σχολικά πρωταθλήµατα.  

• Προπονήσεις και αγώνες οµάδων αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων 

που συµµετέχουν σε επίσηµα πρωταθλήµατα  

• Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήµατα, 

αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.  

• Σχολικές εκδρομές 
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Ακόµη µπορούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ να πραγµατοποιούνται 

πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεµινάρια, συναυλίες, κ.λπ. 

 Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του επίσης µπορούν να κάνουν:  

• Φορείς του ∆ηµοσίου, Σχολεία, Ν.Π.Δ.Δ. και  Ν.Π.Ι.∆ κάθε μορφής (π.χ. 

ατομικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ΚοινΣΕΠ κλπ) . 

• Αθλητικοί φορείς (Οµοσπονδίες, Σωµατεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές 

άθλησης)  

• ∆ηµόσια – Ιδιωτικά Σχολεία  

• Φυσικά Πρόσωπα  

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράµµατα 

αθλητισµού και οι εκδηλώσεις της ΚΕΔΧ. Οι εναποµείνασες ώρες µετά και την 

κατανοµή ωρών στα αθλητικά σωµατεία, τους συλλόγους και τις οµάδες µε έδρα 

εντός της περιφέρειας του ∆ήµου Χερσονήσου που αιτούνται τη χρήση για τις 

προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε 

ενδιαφερόµενο. Το Τµήµα Αθλητισµού δύναται να εισηγείται στις αρµόδιες 

Υπηρεσίες και Τµήµατα του ∆ήµου Χερσονήσου δια των αρµοδίων οργάνων της 

διοίκησης, όλες τις απαραίτητες  τεχνικές παρεµβάσεις προκειµένου τα Άτοµα µε 

Αναπηρία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών 

χώρων και εγκαταστάσεων.  

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

είναι, κατά περίπτωση, η ακόλουθη:  

Α) Η παραχώρηση αθλητικής εγκατάστασης ως «έδρα» σε αθλητικό 

σύλλογο / σωµατείο µε έδρα εντός της περιφέρειας του ∆ήµου Χερσονήσου για 

τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού ή Πανελληνίου πρωταθλήµατος ή 

∆ιεθνών αγώνων, γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ, ύστερα από εισήγηση του 

Προέδρου της, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος που υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο 

σωµατείο στην οποία αυτό υπάγεται, προς το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ 

(σύµφωνα µε τον ισχύοντα εκάστοτε Ο.Ε.Υ.), πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής 

περιόδου και έως 30 Ιουλίου κάθε έτους. 

Β) Παραχώρηση σε Αθλητικά Σωματεία 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να 

προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να 
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προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – 

Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των 

εγκαταστάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το 

Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ για τη χρήση των χώρων αυτών, έως 30 Ιουλίου κάθε 

έτους.  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 θα 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.  

Tο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με 

αιτιολογημένη απάντησή εντός είκοσι (20) ημερών προτείνει στον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΧ την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Ο Πρόεδρος φέρει στην συνέχεια την 

πρόταση του Τμήματος στο  Δ.Σ. της ΚΕΔΧ για την τελική απόφαση. 

Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης καταρτίζεται µε µέριµνα του Τμήματος 

Αθλητισμού το ηµερήσιο ωρολόγιο και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων µε αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. ηλικία 

αθλουμένων. αριθμός αθλουμένων, κατηγορία σωματείου, έδρα σωματείου) και 

λαμβάνοντας υπ΄ όψη την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης. Το πρόγραµµα αναρτάται 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΧ ώστε να 

ενημερώνονται γραπτά ή ηλεκτρονικά τα σωµατεία που έχουν υποβάλει αίτηµα 

χρήσης. 

Γ) Οι Τοπικές Επιτροπές / Ενώσεις ή Ομοσπονδίες που καταρτίζουν τα 

προγράµµατα Αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα, ανά ηλικιακή κατηγορία, 

πρωταθλήµατα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη και οµαλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα εγγράφως προς το Τμήμα 

Αθλητισμού της ΚΕΔΧ για την κατάρτιση ωραρίου αγώνων των σωµατείων που 

ανήκουν στη δύναµή τους και έχουν γηπεδότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

∆ήµου, µε τις προτάσεις τους. 
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Δ) Παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου, Σχολεία, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ (εκτός αθλητικών σωματείων) 
Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου, Σχολεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου  υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως 

και έγκαιρα, τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την αιτούμενη χρήση, 

στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:  

• Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

• Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.  

• Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει 

γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό 

τους.  

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα διάθεσής τους, οι χώροι διατίθενται µε απόφαση του 

Προέδρου της ΚΕΔΧ, είτε δωρεάν, ανάλογα µε τον φορέα και το είδος της 

εκδήλωσης (αναφέρονται ενδεικτικά οι περιπτώσεις φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, 

εκδηλώσεων από φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις στις οποίες η 

ΚΕΔΧ είναι συνδιοργανωτής ή τις έχει θέσει υπό την αιγίδα της, κλπ), είτε µε 

καταβολή τιμήματος. 

Κάθε φιλοξενούμενη εκδήλωση δεν μπορεί να διαρκεί πέραν της 22:00 ώρας, εκτός 

των περιπτώσεων που αιτιολογείται επαρκώς η παράταση αυτού του ωραρίου και με 

τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. 

Ε) Παραχώρηση σε φυσικά πρόσωπα/ελεύθερα αθλούμενους 
Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη 

πρόσβασή τους σε εγκαταστάσεις εποπτείας της ΚΕΔΧ που δεν συμμετέχουν σε 

συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό, όπως 

αυτές ορίζονται από το Τμήμα Αθλητισμού σχετικά με το πρόγραμμα των 

εγκαταστάσεων. 

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει 

γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολό του. Για την 

πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να 

συμπληρώσουν μια αίτηση και να συνάψουν: 

• Βεβαίωση ιατρού, καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της 

υγείας του και την ικανότητά του να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων,  
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• Φωτοτυπία ταυτότητας,  

• Δύο (2) φωτογραφίες   

• Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. 

Για ανήλικο την αίτηση υποβάλει ο γονέας ή κηδεµόνας, στην οποία αναφέρει ότι 

επιτρέπει στον ανήλικο να γυµνάζεται ως ελεύθερα αθλούµενος, ότι έχει ενηµερωθεί 

για τις υποχρεώσεις του ως ελεύθερα αθλούµενος, ότι του ζητήθηκε ιατρική 

γνωµάτευση και την προσκόµισε, ότι ο ανήλικος γυµνάζεται µε ευθύνη του γονέα ή 

κηδεµόνα που υποβάλει την αίτηση και ότι ο ∆ήµος Χερσονήσου και η ΚΕΔΧ δεν 

φέρουν καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα που ενδεχοµένως προκύψει από την 

άσκησή του εντός του αθλητικού χώρου. 

Με την έγκριση της εγγραφής τους, τους δίνεται κάρτα μέλους με συγκεκριμένο 

αριθμό μέλους, την επωνυμία της ΚΕΔΧ, το ονοματεπώνυμο του μέλους καθώς και 

την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό 

τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η 

επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος Αθλητισμού σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για 

συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

βάση της διαθεσιμότητας αυτών γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας 

μέλους του αθλούμενου.  

Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω 

εγκαταστάσεις, υποβάλλουν αίτηση γραπτώς ή ηλεκτρονικά στην οποία αναφέρουν 

την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν στην γραμματεία του Τμήματος 

Αθλητισμού, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που 

λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Τμήματος Αθλητισμού ελέγχει τη 

διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΧ την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης, δίνεται 

στους συμμετέχοντες κάρτα μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την επωνυμία 

της ΚΕΔΧ, το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος καθώς και την περίοδο που 

αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις. 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές 

προς το Δήμο δεν γίνονται δεκτά.  
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Επίσης, το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ μπορεί να προτείνει στον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΧ, αιτιολογημένα, τη μη παραχώρηση ή την ανάκληση παραχώρησης της 

αθλητικής εγκατάστασης σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 ή όταν: 

• έχει γίνει διάθεση του χώρου µε παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα µετά από 

σχετικό έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας,   

• 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, 

• ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισµού λειτουργίας ή δεν 

ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη 

σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων, 

• ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού. 

Η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να ανακληθεί προσωρινά, 

όταν η ΚΕΔΧ, ή ο Δήμος Χερσονήσου γενικότερα χρειάζεται την κάθε αθλητική 

εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις και αφού ενημερωθούν 

εγκαίρως οι φορείς που επηρεάζονται από την αλλαγή. 

Σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή ημέρας ή ώρας αγώνων των σωματείων η ΚΕΔΧ 

πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά με την αλλαγή από αυτά. 

2. Οι περιπτώσεις καταβολής τιµήµατος, όπως και το ύψος του, αλλά και οι 

περιπτώσεις µη καταβολής τιµήµατος (δωρεάν διάθεση), θα καθοριστούν µε 

κανονιστική απόφαση του ∆Σ της ΚΕΔΧ, ύστερα από πρόταση του Τμήματος 

Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης χώρων του προηγούμενου άρθρου είτε αυτή 

έχει αποφασιστεί με αντάλλαγμα (τίμημα) είτε χωρίς, συνυπογράφεται ιδιωτικό 

συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται ως παράρτημα 

στον παρόντα κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του περιέχει δε κατ’ 

ελάχιστο, τα ακόλουθα :  

• Η εγκατάσταση που παραχωρείται. 

• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

• Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του. 

• Τα κινητά πάγια του χώρου  που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.   

• Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.  
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• Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες  

για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. 

• Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το 

αποδέχεται στο σύνολό του.  

• Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε 

περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού σε περίπτωση παραχώρηση της αθλητικής 

εγκατάστασης συνυποβάλλονται: 

Α) Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένου καταστατικού του φορέα.  

Β) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του.  

Γ) Απόσπασμα του Πρακτικού Σύστασης του Δ.Σ. του φορέα με ονοματεπώνυμα, 

τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ΔΣ. 

Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Σωματείου για ορισμό εκπροσώπου του Σωματείου υπεύθυνο 

για τα θέματα που αφορούν την παραχώρηση της συγκεκριμένης αθλητικής 

εγκατάστασης και για κάθε είδους ζητήματα που προκύπτουν από αυτή.  

Ε) Σε περίπτωση που η αθλητική εγκατάσταση παραχωρείται σε αθλητικό φορέα 

συνυποβάλλεται το έγγραφο αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ. 

Στ) Βεβαίωση της οικίας Ομοσπονδίας ή Ένωσης, ότι το εν λόγω Σωματείο είναι 

εγγεγραμμένο και ενεργό σε αυτήν.   

Ζ) Σε περίπτωση που η αθλητική εγκατάσταση παραχωρείται για την 

πραγματοποίηση εκδήλωσης,  ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρες 

πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο.  

Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή 

έγκριση της παραχώρησης Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται. 

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται η αίτηση από φυσικά πρόσωπα για 

χρήση αθλητικής εγκατάστασης, θα προκαταβάλλεται άμεσα η τυχόν συμβολική 

συμμετοχή, όπου αυτή θα υπάρχει,  και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο 

θα αναφέρονται :   

• Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.  

• Η εγκατάσταση - ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα την 

οποία θα αναπτύξουν.  

• Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της 

εγκατάστασης.  
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• Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.   

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την διαδικασία παραχώρησης της 

αθλητικής εγκατάστασης και υπογραφής σύμβασης χρήσης αποθηκεύονται και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης 

χρήσης και προώθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων της ΚΕΔΧ.  

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης 

ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.  

 Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται 

μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία/ Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση 

της καθαριότητας των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να 

συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του 

Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕΔΧ.  

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει 

να απευθύνονται εγγράφως στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. 

Η απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΧ περί καθορισμού του τιμήματος παραχώρησης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων λαμβάνεται έπειτα από πρόταση του Τμήματος 

Αθλητισμού της ΚΕΔΧ πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου  κάθε έτους και 

ισχύει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα της. 

Απαγορεύεται η µόνιµη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών 

µέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου σε αθλητικά ή άλλα σωματεία. Σε 

ειδικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, δίδεται άδεια από τον Πρόεδρο 

της ΚΕΔΧ στα αθλητικά σωματεία κατόπιν αίτησής τους να φυλάσσεται στις 

αποθήκες της αθλητικής εγκατάστασης τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από 

αυτά. 

Από τον παρόντα κανονισµό, κανένας περιορισµός δεν υφίσταται στο δικαίωµα της 

ΚΕΔΧ προς παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, των ίδιων ή και οποιονδήποτε 

άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για 

οποιαδήποτε νόµιµη χρήση και µε όποιους όρους κρίνει αναγκαίους και σκόπιµους. 

Τα αθλητικά σωµατεία-σύλλογοι µε εντοπιότητα (έδρα εντός της περιφέρειας του 

∆ήµου Χερσονήσου και ανά Δημοτική ενότητα) έχουν προτεραιότητα στη διάθεση 

χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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Απαγορεύεται στα σωµατεία η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, των 

οποίων κάνουν χρήση, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε ή χωρίς 

αντάλλαγµα και για οποιονδήποτε σκοπό.  

Η διάθεση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων θα δίδεται σε Αθλητικά 

Σωµατεία/Συλλόγους, που είναι επίσηµα αναγνωρισµένα από τις αντίστοιχες 

Οµοσπονδίες και εφόσον κατατεθούν στην αρµόδια υπηρεσία τα σχετικά 

δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Στις περιπτώσεις νεοσύστατου 

αθλητικού συλλόγου/σωµατείου, η παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, θα γίνεται µε την προϋπόθεση προσκόµισης των σχετικών 

δικαιολογητικών αναγνώρισης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγκριση της 

παραχώρησης.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης των ∆ηµοτικών-Κοινοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η ύπαρξη τουλάχιστον προσωρινής άδειας 

λειτουργίας του. Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται 

οριστικής ή προσωρινής άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει την διενέργεια 

σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης αντιµετωπίζει σοβαρές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές 

επιβάλλονται και στον πρόεδρο αθλητικού σωµατείου που συµµετέχει στην αθλητική 

εκδήλωση. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Για τη χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ισχύουν, επιπλέον, οι 

παρακάτω ειδικές προβλέψεις, περιορισµοί και απαγορεύσεις, για την τήρηση των 

οποίων υπεύθυνα είναι τόσο τα Σωµατεία, στη δύναµη των οποίων ανήκουν οι 

αθλούµενοι και οι γυμναστές των Σχολείων που τις χρησιμοποιούν, όσο και τα 

φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων ως προπονητές, αθλητές 

κλπ. Ειδικότερα :  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται 

στην αίτηση χρήσης. 

• Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των 

χώρων χωρίς έγκριση. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που 

αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. 

• Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η 

δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 
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• Η χρήση των οργάνων γυµναστικής γίνεται µόνο µε παρουσία των 

προπονητών κάθε συλλόγου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ασφαλή 

χρήση των οργάνων και τη σωµατική ακεραιότητα των αθλητών του. 

Μεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν να κάνουν χρήση αθλητικών οργάνων 

χωρίς την παρουσία ειδικευµένου γυµναστή – προπονητή, ο οποίος µεριµνά 

για την ασφαλή χρήση αυτών. 

• Η χρήση των αιθουσών ενδυνάµωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εφόσον 

απαιτείται από την φύση των συγκεκριµένων προγραµµάτων και µόνο µε την 

παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.  

• Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπεύθυνοι για την τήρηση της 

απαγόρευσης κατά τη διάρκεια προπονήσεων είναι οι εκπρόσωποι των 

σωματείων, ενώ κατά τη διάρκεια των αγώνων υπεύθυνοι είναι οι εκπρόσωποι 

των σωματείων που χρησιμοποιούν την αθλητική εγκατάσταση για τον 

συγκεκριμένο αγώνα. 

• ∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίµων, καφέ ή άλλων ποτών στον 

εσωτερικό και εξωτερικό  χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των 

αποδυτηρίων. Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση λειτουργεί κυλικείο, η 

κατανάλωση τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται µόνο σ’ αυτό. 

Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους 

χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

• ∆εν επιτρέπεται στα σωµατεία, συλλόγους, ακαδηµίες και οµοσπονδίες η 

άσκηση οποιασδήποτε εµπορικής δραστηριότητας και κάθε είδους πωλήσεις 

(π.χ. αθλητικό υλικό, τρόφιµα, ποτά, διαφηµιστικά προϊόντα κλπ.) στους 

χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

• Η διατήρηση καλών σχέσεων µε το προσωπικό και ο σεβασµός στις 

υποδείξεις, στις οδηγίες και στις εντολές της ΚΕΔΧ είναι υποχρέωση όλων 

των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι είναι 

εργαζόµενοι και έχουν αρµοδιότητα να προστατεύουν τη δηµόσια περιουσία, 

που τα σωµατεία και οι δηµότες χρησιµοποιούν Οι διοικήσεις και οι 

υπεύθυνοι προπονητές των οµάδων που χρησιµοποιούν τους αθλητικούς 

χώρους, πρέπει να συµβουλεύουν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους, να 

τηρούν πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του προσωπικού και να µην 

αντιδικούν µαζί τους.  
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• ∆εν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων πλην ειδικά εκπαιδευµένων 

ζώων ασφαλείας και συνοδών ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

• ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων και µηχανοκίνητων µέσων εντός των 

χώρων άθλησης εκτός των αµαξιδίων των ΑΜΕΑ.    

• Οι αθλούµενοι, µε µέριµνα των οποίων ασφαλίζονται τα προσωπικά τους 

αντικείµενα, εντός σακιδίων, σε φωριαµούς ή ντουλαπάκια στο χώρο των 

αποδυτηρίων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους και η ΚΕΔΧ 

δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή ζημία αυτών.   

• Απαγορεύεται η µόνιµη φύλαξη των προσωπικών αντικειµένων αθλουµένων 

ή άλλων στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και η µεταφορά 

σ’ αυτούς τιµαλφών ή άλλων αντικειµένων αξίας.  

• Οι αθλούµενοι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις, εάν έχουν κάποιο πρόβληµα υγείας που δεν επιτρέπει την 

άθλησή τους ή πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα ή έχουν δερµατικά 

προβλήµατα, ανοιχτές πληγές ή λοιµώξεις στο ρινοφάρυγγα ή διάρροια. Την 

ευθύνη για τον αποκλεισµό αθλουµένου από την προπόνηση ή τον αγώνα, 

όταν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, έχει το σωµατείο στο οποίο αυτός 

ανήκει, ενώ η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, αποτελεί σοβαρό 

λόγο επιβολής κυρώσεων κατά του σωµατείου. Ο εντεταλµένος για το χώρο 

υπάλληλος της ΚΕΔΧ, στον οποίο θα γίνει αντιληπτό το πρόβληµα υγείας, 

απαγορεύει, χωρίς άλλες διατυπώσεις, τη χρήση των εγκαταστάσεων από τον 

ασθενή, µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος.   

• Επιτρέπεται στους γονείς να εισέρχονται στα αποδυτήρια μόνον για να 

βοηθήσουν τα µικρά παιδιά, που δεν είναι ικανά να περιβληθούν μόνα τους 

την αθλητική ενδυµασία. Στα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών δεν 

επιτρέπεται η είσοδος των γονέων-συνοδών. Δεν επιτρέπεται η σύγχρονη 

παρουσία παιδιών και ενηλίκων-αθλητών στα αποδυτήρια.  

• Όλοι οι αθλούµενοι επιβάλλεται να σέβονται την καθαριότητα στους χώρους 

υγιεινής (αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες) και να διατηρούν τους χώρους του 

γυµναστηρίου καθαρούς, ενώ δεν επιτρέπεται να περιφέρονται µε παπούτσια, 

να κυκλοφορούν και να κάνουν γυµνοί ντους και να ξυρίζονται.   

• Οι συνοδοί, γονείς και κηδεµόνες, µπορούν να περιµένουν τα παιδιά τους 

στους χώρους αναµονής ή να παρακολουθούν την προπόνηση από την 
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κερκίδα ή το κυλικείο, εφόσον το σωματείο που χρησιμοποιεί την 

συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση το επιτρέπει. ∆εν επιτρέπεται, για 

λόγους ασφαλείας, να περιφέρονται εντός των χώρων των εγκαταστάσεων, 

δεδοµένου ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και 

άλλα αθλήµατα και υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.  

• Οι αθλούµενοι υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της αθλητικής 

εγκατάστασης και του γυµναστηρίου και να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές 

και τις βωµολοχίες κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων. 

•  Απαγορεύεται η χρήση χώρων άθλησης εποπτείας της ΚΕΔΧ από συλλόγους 

ή ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού έργου µε αµοιβή . Οι παραβάτες της διάταξης 

αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους. Σε περίπτωση κατά την 

οποία ιδιώτης ή σύλλογος επιθυµεί να χρησιµοποιεί δηµοτικούς αθλητικούς 

χώρους για τις παραπάνω δραστηριότητες, οφείλει να υποβάλλει ανάλογο 

αίτηµα στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. Το Τμήμα Αθλητισμού συντάσσει 

σχετική πρόταση, την διαβιβάζει στον Πρόεδρο της ΚΕΔΧ και εισάγεται από 

αυτόν στο ΔΣ της ΚΕΔΧ, το οποίο αποφασίζει για την παραχώρηση της 

εγκατάστασης/γηπέδου. Το αντίτιμο της παραχώρησης θα ορίζεται από το 

τιμολόγιο που έχει αποφασίσει το ΔΣ της ΚΕΔΧ. Η απόφαση λαμβάνεται πριν 

την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύει µέχρι 

το τέλος της αγωνιστικής περιόδου τον Ιούνιο του επόµενου έτους Το 

τιμολόγιο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΧ.    

• Το ποδόσφαιρο, ως άθληµα, έχει διαφορετική φιλοσοφία και κανόνες. 

Συνεπώς, η διεξαγωγή του εντός των κλειστών γυµναστηρίων, είτε υπό τη 

µορφή αγώνα, είτε υπό τη µορφή προπόνησης, δεν επιτρέπεται. 

• Η ανάρτηση / τοποθέτηση οποιουδήποτε έντυπου υλικού ή σταντ στο χώρο 

της αθλητικής εγκατάστασης, επιτρέπεται µόνο ύστερα από την έγγραφη 

έγκριση της ΚΕΔΧ, που θα υποδεικνύει τα ακριβή σηµεία και τον τρόπο 

τοποθέτησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 –ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 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 από το 

Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών 

πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. 
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Το Τμήμα δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω 

επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματα της ΚΕΔΧ ή/και του 

Δήμου Χερσονήσου ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των 

δραστηριοτήτων αυτών.  

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 δύνανται να διατίθενται από το Τμήμα Αθλητισμού της 

ΚΕΔΧ έναντι αντιτίμου, που αποφασίζεται πρίν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου 

κάθε έτους από το ΔΣ της ΚΕΔΧ και ισχύει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. 

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία 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 Τμήμα Αθλητισμού τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους 

διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα της ΚΕΔΧ 

και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς 

χώρους.  

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν 

διαφημιστικά μηνύματα σε συμπεφωνημένα με το Τμήμα Αθλητισμού 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.  

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 χώρων ή άλλων διαφημιστικών 

πινακίδων.  

Διαφημίσεις 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 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ 
1. Η χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης για χρήση, δεν 

απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση καταβολής στην ΚΕΔΧ των 

δικαιωµάτων που προβλέπει ο νόµος, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και, 

συγκεκριµένα, καταβολή ποσοστού 15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τα 

εισιτήρια (άρθρο 9 Ν. 423/1976) και 15% επί της αξίας της σύµβασης διαφήµισης 

(άρθρο 56 του Ν. 2725/1999). 

 2. Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν) θα ενεργείται µε ευθύνη και µέριµνα 

των Σωµατείων ή της Οµοσπονδίας. Η ΚΕΔΧ έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στις 

εισόδους των θεατών, προκειµένου να ελέγξει εάν πωλούνται εισιτήρια και εάν οι 

θεατές εισέρχονται µε εισιτήριο, προκειµένου να διασφαλίσει την αξίωσή της, µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.  

3. Σε περίπτωση που Σωµατείο ή Οµοσπονδία χρησιµοποιήσει διαφήµιση στο 

γήπεδο, θα πρέπει να ενηµερώσει την ΚΕΔΧ προηγουµένως, υποβάλλοντας τα 

συµφωνητικά που κατατέθηκαν στην Εφορία, για να αποδοθεί το νόµιµο ποσοστό 

στην ΚΕΔΧ.  

4. Απαγορεύεται στα Σωµατεία οποιαδήποτε εµπορική διαφήµιση στις εγκαταστάσεις 

της ΚΕΔΧ, τόσο κατά τις προπονήσεις, όσο και κατά τους αγώνες, χωρίς την 

προηγούµενη ως άνω ενηµέρωση και χωρίς την έγγραφη άδειά της και την καταβολή 

του αναλογούντος ποσοστού επί της αξίας της σύµβασης διαφήµισης. 

 5. Η ΚΕΔΧ δεν φέρει καµία ευθύνη για την τήρηση της νοµοθεσίας που αφορά στις 

διαφηµίσεις των Σωµατείων και της Οµοσπονδίας.  

6. Η απόκρυψη εσόδων από εισιτήρια ή διαφηµίσεις, συνεπάγεται την επιβολή 

οικονοµικών και διοικητικών κυρώσεων, µε απόφαση του προέδρου της ΚΕΔΧ, 

ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού. 

7. Σε περίπτωση που η διαφηµιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόµενη ηµέρα 

διεξαγωγής του αγώνα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο της αθλητικής 

εγκατάστασης θα θεωρείται ρύπος και θα αποσύρεται µε µέριµνα των εργαζοµένων  

της ΚΕΔΧ  για ανακύκλωση. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 
1.  Όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες γίνονται σύµφωνα µε πρόγραµµα που 

καταρτίζεται, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Οι προπονητές και οι υπεύθυνοι των 

σωµατείων θα πρέπει να παρακολουθούν τα προγράµµατα που είναι αναρτηµένα στις 

εγκαταστάσεις, στα γυµναστήρια και στην ιστοσελίδα ώστε να ενηµερώνονται για 
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πιθανές έκτακτες αλλαγές. Το πρόγραµµα τηρείται αυστηρά ως προς τη λήξη των 

ωρών προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων. Η ΚΕΔΧ έχει το δικαίωµα να 

τροποποιήσει το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν 

στη διάρκεια της περιόδου, αφού ενηµερώσει εγκαίρως τα Σωµατεία τις Τοπικές 

Επιτροπές / Ενώσεις και τις Οµοσπονδίες.   

2. Η ΚΕΔΧ, µετά από αιτιολογημένη πρόταση του Τμήματος Αθλητισμού, µε 

απόφαση του Προέδρου της, µπορεί να µαταιώσει ή να τροποποιήσει χρονικά 

προπόνηση σωµατείου, όταν προκύπτουν ανάγκες για διοργάνωση άλλων δηµοτικών 

ή υπερτοπικής σηµασίας εκδηλώσεων, όταν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, 

όταν πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης, επισκευής κλπ, ή το επιβάλλουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. Το ίδιο ισχύει και για µεµονωµένες ή κατά περίπτωση αλλαγές 

στις ώρες προπονήσεων σωµατείων, οι οποίες µπορεί να λάβουν χώρα, εφόσον 

υπάρχει η σχετική δυνατότητα, µε βάση το συνολικό ωρολόγιο και εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης, µετά από έγγραφη υποβολή 

σχετικού αιτήµατος προς το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ από το ενδιαφερόµενο 

σωµατείο.  

3. Επίσης, µε αντίστοιχη διαδικασία µπορεί να επέλθει τροποποίηση του 

προγράµµατος, εξαιτίας αύξησης ή µείωσης τµηµάτων, αριθµού µελών των 

τµηµάτων, κλπ.  

4. Σύλλογος/σωµατείο που χρησιµοποιεί αθλητική εγκατάσταση του δήµου 

Χερσονήσου, η οποία διοικείται και εποπτεύεται από την ΚΕΔΧ, δεν µπορεί να 

διοργανώνει τουρνουά ή γιορτές αθλητισµού ή άλλες εκδηλώσεις εντός των 

αθλητικών χώρων χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΧ, ύστερα 

από πρόταση του Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕΔΧ.  

5.Η ΚΕΔΧ λαµβάνει πρόνοια, ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις να διατίθενται και 

για προγράµµατα Άθλησης για Όλους, προγράµµατα άθλησης ΑµεΑ, καθώς και για 

την άθληση µεµονωµένων ατόµων που δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο. 

6. Τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραµµα χρήσης 

από τις προπονήσεις των οµάδων. Μέριμνα θα λαμβάνεται, ώστε τα πρωινά 

Σαββάτου οι αθλητικές εγκαταστάσεις/γήπεδα να είναι – όσο είναι δυνατόν – 

προσβάσιμα για χρήση από μεμονωμένα άτομα που δεν είναι μέλη σε οργανωμένο 

σωματείο.  
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7. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους 

µισή ώρα µετά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο σύµφωνα µε τις ώρες που τους 

έχουν παραχωρηθεί.  

8. Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας-προπόνηση ή τροποποιηθεί το πρόγραµµα 

αγώνα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, οι σύλλογοι και οι αντίστοιχες οµοσπονδίες-

ενώσεις θα πρέπει να ενηµερώνουν το αρµόδιο τµήµα της ΚΕΔΧ όσο το δυνατόν 

νωρίτερα.  

9. Οι προπονητικές ώρες που δίνονται σε ένα Σωµατείο αφορούν αποκλειστικά το 

συγκεκριµένο σωµατείο και το συγκεκριµένο τµήµα του σωµατείου. Κατόπιν 

συνεννόησης  μεταξύ τους και ενημέρωσης της ΚΕΔΧ τα Σωματεία μπορούν να 

αλλάζουν µεταξύ τους τις ώρες προπόνησης. Απαγορεύεται στα Σωµατεία η χρήση 

των εγκαταστάσεων για άλλη ηλικιακή οµάδα / κατηγορία ή µεµονωµένους αθλητές 

τους ή για άλλες οµάδες αθλουµένων τους, διαφορετικά από εκείνα που προβλέπει το 

πρόγραµµα.  

10. Η προπόνηση των οµάδων πρέπει να γίνεται µε κατώτερο όριο 

συµµετεχόντων/ουσών αθλητών/τριών που αντιστοιχεί σε αριθµό τουλάχιστο ίσο με 

τον αριθµό των αθλητών που δηλώνονται στους επίσηµους αγώνες κάθε αθλήµατος. 

Σωµατείο που κατ’ επανάληψη χρησιµοποιεί την εγκατάσταση µε µη ικανοποιητικό 

αριθµό αθλούµενων δύναται με απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΧ να του αφαιρείται η 

προπονητική ώρα.   

ΑΡΘΡΟ 12 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Τα σωµατεία δεν επιτρέπεται να εισπράττουν από τους αθλητές/εκπαιδευόµενους 

οποιοδήποτε ποσό στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου ή της ΚΕΔΧ γενικά, 

αλλά και ειδικά για τη χρήση των συγκεκριµένων δηµοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

2. Τα σωµατεία δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή καµίας λειτουργικής δαπάνης και 

δαπάνης συντήρησης για τη χρήση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  

3. Μπορεί, ωστόσο, η ΚΕΔΧ, κατά την περίοδο χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, να ζητήσει την ανάλογη εύλογη συµµετοχή των σωµατείων στις 

λειτουργικές δαπάνες της χρήσης τους, ανάλογα µε την αθλητική εγκατάσταση και 

την χρήση. Το ποσό της εύλογης συμμετοχής θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της 

ΚΕΔΧ μετά από πρόταση του Τμήματος  Αθλητισμού πριν την έναρξη της αθλητικής 

περιόδου. Ευρίσκεται στην ευχέρεια του Τμήματος να προτείνει στον Πρόεδρο της 
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ΚΕΔΧ τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται χωρίς 

την καταβολή συμμετοχής και εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις 

του ΔΣ της ΚΕΔΧ. 

4. Σε περίπτωση µη αποδοχής από κάποιο σύλλογο/σωµατείο αυτής της εύλογης 

οικονοµικής συµµετοχής του, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση παραχώρησης και 

απαγορεύεται στο σωµατείο η περαιτέρω χρήση των εγκαταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 13 -   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές 

εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και 

εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής 

εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στην ΚΕΔΧ  και 

διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος 

υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι της ΚΕΔΧ την ευθύνη για 

τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο 

σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Οι εγγυήσεις και οι χρηματικές 

ποινές θα περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης και θα έχουν αποφασιστεί από το 

ΔΣ της ΚΕΔΧ μετά από πρόταση του Τμήματος Αθλητισμού αυτής πριν την έναρξη 

της αγωνιστικής περιόδου και θα ισχύουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 

του επόμενου έτους. Θα έχουν δε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΧ. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Για να επιτραπεί η είσοδος στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστές και 

υπαίθριες, πρέπει στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου να υποβληθεί υπεύθυνη 

δήλωση του Αθλητικού Σωµατείου στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ, στην οποία 

να αναφέρεται, ότι όλοι οι αθλητές του έχουν εξεταστεί από γιατρό και µπορούν να 

προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή θα επισυνάπτεται 

η κάρτα υγείας του αθλητή. Θα επισυνάπτεται επίσης ονομαστική κατάσταση των 

αθλητών, η οποία αναπόσπαστα θα συνοδεύεται από τις υπογραφές των ανωτέρω 

προσώπων. Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο πρόεδρος του Σωµατείου ή ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού και γιατρός (άρθρο 10 παρ. 3, Πρότυπου Κανονισµού λειτουργίας 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων 

Άθλησης της χώρας, ΦΕΚ 1362/Β/ 18-10-2001). Στην υπεύθυνη δήλωση  παρουσίας 

σε προπόνηση νέων αθλητών, το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ 
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νέου υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές 

ανήκουν στο Σωµατείο, έχουν εξεταστεί από γιατρό και µπορούν να προπονούνται. 

Κάθε αθλητής οφείλει να έχει αρχείο με τις εργαστηριακές του εξετάσεις, το οποίο θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμο αν ζητηθεί σε περίπτωση ανάγκης. 

Απαραίτητο στοιχείο επίσης για την είσοδο των αθλητών των σωµατείων/συλλόγων ή 

όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού του ∆ήµου Χερσονήσου 

που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης εποπτείας της ΚΕΔΧ, είναι η 

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». Η αθλητική ταυτότητα φέρει τα χαρακτηριστικά:   

• Την επωνυµία της ΚΕΔΧ και του Τµήµατος Αθλητισμού 

• Την επωνυµία του αθλητικού σωµατείου   

• Το ονοµατεπώνυµο του αθλητή   

• Το άθληµα   

• Την αθλητική περίοδο.  

• Αριθµός Μητρώου   

 Για κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα µε διάρκεια την αθλητική 

περίοδο αυτή, η οποία µετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο 

Τµήµα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. 

 Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε 

ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι 

υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της 

αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας 

αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών 

οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος 

για τυχόν ατύχημα. 

Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για 

την προπόνηση, π.χ. φόρμες, σκουφάκια, υποδήματα κ.λ.π.. Όταν εισέρχονται σε 

χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που 

προπονείται, την ευθύνη έχει ο σύλλογος.  

Η ΚΕΔΧ, το Τμήμα Αθλητισμού της και το προσωπικό του κάθε χώρου των 

αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) 

στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. Στην αρχή της περιόδου των 

προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, 

υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό, με την 

οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε 
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αθλητικού χώρου του Δήμου  ή του Τμήματος για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση 

των αθλητών». 

Για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας για όσους συµµετέχουν σε προγράµµατα 

µαζικού αθλητισµού απαιτείται, ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο και 

παθολόγο. 

Για είσοδο φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν σε σωματεία, δηλαδή ελεύθερα 

αθλούμενων ισχύουν τα στα ανωτέρω αναφερθέντα, είναι δηλαδή και αυτά 

υποχρεωμένα να επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους κατά την είσοδό τους στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Κάθε ελεύθερα αθλούµενος πρέπει να τηρεί αυστηρά το ωράριο και να αποχωρεί από 

τον αθλητικό χώρο αν αυτό ζητηθεί για ειδικό λόγο, ανεξάρτητα από το ωράριο.   

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ελεύθερα αθλούµενοι γυµνάζονται µε ατοµική τους 

ευθύνη 

  ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
1. Η προσέλευση των οµάδων στους χώρους των γυµναστηρίων και η χρήση τους θα 

γίνεται µόνο µε την παρουσία υπεύθυνου προπονητή, που παραλαµβάνει και 

παραδίδει το κλειδί των αποδυτηρίων (εφόσον χρησιµοποιούνται από κοινού µε άλλα 

σωµατεία) στον εντεταλµένο υπάλληλο του γυµναστηρίου και παραµένει µέχρι την 

αποχώρησή της οµάδας από τους χώρους του γυµναστηρίου.  

2. Η οµάδα, µετά το πέρας της προπόνησης, έχει δικαίωµα παραµονής στον 

περιβάλλοντα χώρο του γυµναστηρίου για 5΄ (πέντε) λεπτά, χωρίς να παρεµποδίζει 

και να ενοχλεί την επόµενη προπόνηση και τη λοιπή δραστηριότητα στο 

γυµναστήριο.  

 3. Η οµάδα θα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια του γυµναστηρίου 20΄ (είκοσι) 

λεπτά µετά το τέλος της προπόνησης και 30’ (τριάντα) λεπτά µετά τον αγώνα. 

Αθλητές και αθλήτριες δεν επιτρέπεται να παραµένουν και να καθυστερούν µέσα στα 

αποδυτήρια χωρίς λόγο, πέραν του εικοσάλεπτου. 

ΑΡΘΡΟ 16 -  ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 
1. Προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή και ασφαλής λειτουργία των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στον αγωνιστικό χώρο,  πλην 

των προπονητών, των γυµναστών, του γιατρού και του φυσικοθεραπευτή κάθε 

οµάδας, µπορούν να παρευρίσκονται µέχρι δύο (2) έφοροι της οµάδας που κάνει 

χρήση του χώρου. Μπορούν, επίσης, να παρευρίσκονται αθλητές του συλλόγου µε 
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πολιτική ενδυμασία, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν προπονούνται (τραυµατίες, 

ασθενείς, κλπ). Την ευθύνη για τη τήρηση των ανωτέρω την φέρει το σωµατείο. Σε 

περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω όρων, θα παρεµβαίνει ο υπάλληλος που 

επιτηρεί τον χώρο άθλησης, ο οποίος θα απομακρύνει κάθε πρόσωπο πέραν των 

προαναφεροµένων που θα ευρίσκεται στον χώρο άθλησης. 

2. Σε κάθε περίπτωση, όταν εισέρχονται στους αθλητικούς χώρους άτοµα χωρίς 

αθλητική περιβολή που δεν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες και ανήκουν 

στο σωµατείο που προπονείται, την ευθύνη αποµάκρυνσής τους έχει το σωµατείο. 

Όταν εισέρχονται άτοµα που δεν σχετίζονται µε το σωµατείο που προπονείται, τότε 

την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος που επιτηρεί το συγκεκριµένο χώρο άθλησης, είτε 

µετά από υπόδειξη του σωµατείου, είτε αυτεπαγγέλτως.  

3. Όταν δεν υπάρχει επιτηρών υπάλληλος, η αποµάκρυνση των µη δικαιουµένων 

εισόδου προσώπων πραγµατοποιείται µε ευθύνη του σωµατείου.  

ΑΡΘΡΟ 17 –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 
Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει 

χρήση των αποδυτηρίων εφόσον αυτά υπάρχουν.  

Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα 

όπως μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, 

(χρήση βασικού σταθερού εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).  

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση 

από τον υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε 

ειδικό Βιβλίο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του 

Συλλόγου στον υπάλληλο του χώρου. 

Ο υπάλληλος της ΚΕΔΧ δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, 

μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, 

τέρματα κλπ, εκεί που ο προπονητής θέλει. Ο προπονητής του Συλλόγου έχει την 

ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού 

εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης. 

Τα μεμονωμένα άτομα/ελεύθερα αθλούμενοι καθώς και οι μαθητές σχολείων, σε 

περίπτωση που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις ώρες φυσικής 

αγωγής δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία 

καθηγητή φυσικής αγωγής ή προπονητή. 

Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη 
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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 χρήστες 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 Δήμου 

πρέπει να είναι κόσμια. 

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα 

είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος 

σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ. 

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

αποδυτηρίων μέσα στις εγκαταστάσεις της ΚΕΔΧ. Μετά το τέλος των προπονήσεων 

και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του 

Τμήματος. 

 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. 

Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι που ευρίσκονται στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτείας της ΚΕΔΧ  από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους 

φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία – αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την 

έγκριση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 
1. Οι χώροι των γυµναστηρίων (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια, πάγκοι, κλπ) είναι 

κοινοί για όλους. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυµναστηρίων και 

όλοι οι εµπλεκόµενοι, υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που 

χρησιµοποίησαν (αποδυτήρια, αγωνιστικούς χώρους, τουαλέτες κλπ).   

2. Ειδικά, οι προπονητές υποχρεούνται να φροντίζουν µετά από κάθε χρήση, να 

αδειάζουν έγκαιρα οι εγκαταστάσεις και να παραδίδουν το χώρο καθαρό, 

τακτοποιηµένο και ελεύθερο και να επαναφέρουν τα πράγµατα στη θέση και στην 

κατάσταση που βρίσκονταν κατά την παραλαβή τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 
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υπαλλήλων της ΚΕΔΧ (όπου υπάρχουν), για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

από τους επόµενους. 

3. ∆εν επιτρέπεται να αφήνονται υπόλοιπα χρησιµοποιηµένων αντικειµένων στους 

πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της αθλητικής εγκατάστασης (π.χ. 

µπουκάλια, τέιπ, επίδεσµοι, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των εγκαταστάσεων 

πρέπει να γίνεται µε πνεύµα οικονοµίας και προστασίας από φθορές, ώστε να 

συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των αθλουµένων.   

4. Σε αγώνες, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεις (αθλητικές και µη), πέραν των 

τακτικών επίσημων πρωταθληµάτων, ο καθαρισµός των εγκαταστάσεων κατά τη 

διάρκεια και στο τέλος των εκδηλώσεων, αποτελεί υποχρέωση του διοργανωτή.  

5. Τα σωµατεία δεν δικαιούνται να προβούν σε καµία τροποποίηση των 

εγκαταστάσεων, σε τοποθέτηση κάθε τύπου πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων π.χ. 

φωριαµών, κοντέινερς, κλπ χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΚΕΔΧ, ύστερα από την 

υποβολή σχετικού αιτήµατος.  

6. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πραγµατοποιηθούν κατόπιν έγκρισης  της ΚΕΔΧ θα 

παραµένουν επ’ωφελεία των παραχωρούµενων χώρων. Τα σωµατεία-σύλλογοι  

µπορούν να παραλάβουν από τους χώρους οι οποίοι τους είχαν παραχωρηθεί 

οποιοδήποτε κινητό εξοπλισµό προσέθεσαν χωρίς η αφαίρεση αυτή να προκαλεί 

βλάβη η ζηµία στο χώρο.   

7.  Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης εποπτείας της ΚΕΔΧ καθώς και 

χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε 

να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι εσκεμμένες ή από αμέλεια φθορές των οργάνων και 

γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης της ΚΕΔΧ από αθλητές, 

προπονητές, αθλητικούς παράγοντες, μεμονωμένα άτομα και Σωματεία τιμωρούνται 

οπωσδήποτε. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των φθορών που οφείλονται άμεσα στην 

κατά προορισμό χρήση των αθλητικών οργάνων από τους αθλούμενους, των 

αποδυτηρίων και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χερσονήσου. 

8. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή 

οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή, αθλητικού παράγοντα ή μεμονωμένου 

ατόμου από τις εγκαταστάσεις της ΚΕΔΧ. 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 
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τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις 

και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00 €.  

9. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το ΔΣ της ΚΕΔΧ, που επιλαμβάνεται 

άμεσα μετά από πρόταση του Τμήματος  Αθλητισμού.  Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος, 

σωματείο ή το μεμονωμένο άτομο μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.  

10. Τα σωµατεία και όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να 

αναφέρουν αµέσως φθορές που διαπιστώνουν στις εγκαταστάσεις, στα όργανα και σε 

κάθε είδους εξοπλισµό, για την αποφυγή  κινδύνου τραυµατισµού, αλλά και για τον 

εντοπισµό του υπαιτίου πρόκλησης της φθοράς.  

11. Όταν η φθορά αφορά σε αθλητικά όργανα και αθλητικό υλικό που δεν ανήκει 

στην ΚΕΔΧ, αλλά έχει µεταφερθεί, εγκατασταθεί και λειτουργεί – χρησιµοποιείται 

µε ευθύνη σωµατείου ή τοπικής επιτροπής/ένωσης ή Οµοσπονδίας, θα πρέπει να 

ενηµερώνεται άµεσα για τα ανωτέρω το αντίστοιχο σωµατείο ή η τοπική 

επιτροπή/ένωση ή η Οµοσπονδία.  

12. Εάν αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας προξενήσει οποιαδήποτε 

ζηµιά στις εγκαταστάσεις ή στον περιβάλλοντα χώρο, οφείλει η διοίκηση του 

σωµατείου, στο οποίο αυτός ανήκει, να ενηµερώσει αµέσως την ΚΕΔΧ. Σε κάθε 

περίπτωση, το σωµατείο υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς µε δικές 

του δαπάνες, όπως αναλυτικά προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό.  

13. Τα σωµατεία ευθύνονται για κάθε φθορά, βλάβη και ζηµιά στις εγκαταστάσεις 

(δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις κλπ), ή και σε άλλους χώρους των εγκαταστάσεων που 

χρησιµοποιούν, εφόσον προκλήθηκαν από αθλητές τους, υπαλλήλους τους ή θεατές 

σε όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής και της τέλεσης των προπονήσεων, των 

αγώνων και κάθε άλλης εκδήλωσης.  

14. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµιάς, θα γίνεται άµεσα 

αποτίµηση της ζηµιάς από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία της ΚΕΔΧ, παρουσία 

εκπροσώπου του σωµατείου και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, όπου 

θα περιγράφεται η ζηµιά, καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος (δαπάνη) 

αποκατάστασης. 

15. Σε περίπτωση που το Σωµατείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από την ΚΕΔΧ και κοινοποιείται στο 

ευθυνόµενο σωµατείο, µαζί µε πρόσκληση προς άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς, 
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µέσα σε εύλογη προθεσµία, που δεν µπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από 

την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο σωµατείο.   

16. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης της ζηµιάς από το σωµατείο µέσα στο χρόνο 

που ορίσθηκε, η ΚΕΔΧ προβαίνει στην αποκατάστασή της και κινεί τις διαδικασίες 

αφενός µεν απαγόρευσης περαιτέρω χρήσης των εγκαταστάσεων από τους υπαίτιους 

και αφετέρου βεβαίωσης της οφειλής, όπως και είσπραξης αυτής µε κάθε νόµιµο 

µέσο. 

17. Η ίδια ως άνω ευθύνη βαρύνει και κάθε άλλο µεµονωµένο ή µη χρήστη 

αθλητικής εγκατάστασης, για τον οποίο ακολουθείται ανάλογη διαδικασία.  

ΑΡΘΡΟ 19 – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Χωρίς σχετική άδεια τέλεσης, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα. Για 

την τέλεση αγώνα εφαρµόζονται οι διατάξεις του «Πρότυπου Κανονισµού 

λειτουργίας Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Χώρων Άθλησης της χώρας», και οι διατάξεις της Υ.Α. 17112/2000 «Κανονισµός 

Λειτουργίας των Εθνικών και ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων της χώρας (Ν.Π.∆.∆.)» και 

το αρθρ. 14 της  ΥΑ οικ//2004 (ΥΑ οικ.46596 ΦΕΚ Β 1793 2004): Ερασιτεχνικός & 

επαγγελματικός αθλητισμός, εφαρμογή άρθρου 56Α Ν.2725/99 όπως αυτοί ισχύουν. 

Ειδικότερα, για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, 

περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήµατος, σχολικός, είτε επίσηµος, είτε φιλικός, 

απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνα, που εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα, µε µέριµνα 

του γηπεδούχου σωµατείου ή των οικείων Οµοσπονδιών. Η άδεια γνωστοποιείται 

εγκαίρως στην ΚΕΔΧ τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του, µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο µέσο (φαξ, email, ταχυδροµικά, κλπ. 

2. Σωµατείο που θέλει να κάνει επίσηµο ή και φιλικό αγώνα σε αθλητική 

εγκατάσταση που δεν του έχει παραχωρηθεί η χρήση της, οφείλει να ζητήσει, δέκα 

(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την τέλεσή του, την έγγραφη έγκριση για την 

παραχώρηση του χώρου από την ΚΕΔΧ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

παρόντος και να προσκοµίσει έγκαιρα (τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν) την άδεια 

τέλεσης του αγώνα.    

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπόνησης  είναι 

η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. 

Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό της ΚΕΔΧ, την ευθύνη της 

λειτουργίας έχουν τα σωματεία  στα οποία έχει παραχωρηθεί η αθλητική 

εγκατάσταση. 
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4. Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς του 

εκάστοτε αρµόδιου φορέα διοργάνωσης. Την ευθύνη οµαλής και ασφαλούς τέλεσης 

των αγώνων έχουν οι υπεύθυνοι τέλεσής τους (γηπεδούχο σωµατείο, διοργανώτρια 

αρχή) και ως φυσικά πρόσωπα οι υπεύθυνοι του γηπεδούχου σωµατείου (πρόεδρος, 

έφορος, µέλη ∆.Σ. του σωµατείου, τα πρόσωπα εκτός των αθλητών που έχουν 

δηλωθεί στο φύλλο αγώνα) ή της διοργανώτριας αρχής (µέλη ∆.Σ. Τοπικής 

Επιτροπής/Ένωσης, Οµοσπονδίας ή του φορέα τέλεσης των αγώνων, οι τεχνικοί 

σύµβουλοι αυτών, κλπ). 

5. Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωµατείο ή η αρμόδια Ομοσπονδία 

υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό - νοσοκόµο, κυτίο Πρώτων 

Βοηθειών πλήρως εξοπλισµένο για την παροχή πρώτων βοηθειών και αυτοκίνητο 

µεταφοράς ασθενών, εφόσον αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη διεξαγωγής του 

αγώνα.  

 6. Η ΚΕΔΧ φροντίζει ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις 

προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα. 

7. Η ΚΕΔΧ είναι υποχρεωμένη να διαθέτει εξοπλισμό για παροχή πρώτων βοηθειών. 

Επίσης θα παρέχει σεμινάρια, που θα πιστοποιούν σε ένα εκπρόσωπο από κάθε 

σύλλογο την χρήση απινιδωτή. 

8. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή του αγώνα, 

εξασφαλίζεται µε ευθύνη και µέριµνα του γηπεδούχου σωµατείου (φύλλο αγώνα, 

ηλεκτρονικά όργανα, πίνακας αποτελεσµάτων κλπ).   

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

προσωπικό της ΚΕΔΧ δεν έχει καµία αρµοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.  

10. Σε περίπτωση ζηµίας ή βλάβης που απαιτεί παρέµβαση του προσωπικού της 

ΚΕΔΧ (λαµπτήρες, φιλέ, δίχτυα, ταµπλό, κλπ), η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο στο 

προσωπικό της ΚΕΔΧ επιτρέπεται µετά από άδεια ή του παρατηρητή ή του διαιτητή 

του αγώνα ή του κοµισάριου ή του αλυτάρχη και αφού διακοπεί ο αγώνας, εφόσον 

κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.  

11. Αγωνιστικός χώρος, για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού, νοείται όλος ο 

χώρος εντός της κάθε είδους περίφραξης του αγωνιστικού χώρου, εφόσον υπάρχει 

(συµπεριλαµβανοµένων των πάγκων αναπληρωµατικών, της γραµµατείας, κλπ), τα 

αποδυτήρια των οµάδων και ο χώρος της διαδροµής από τον αγωνιστικό χώρο έως τα 

αποδυτήρια. 
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 12. Την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα έχει το σωµατείο στο οποίο έχει 

παραχωρηθεί η αθλητική εγκατάσταση, είτε παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή του 

αστυνοµική δύναµη, είτε όχι. Το προσωπικό της ΚΕΔΧ, όπου υπάρχει, συνεργάζεται 

και διευκολύνει την αστυνοµία στο έργο της, όταν αυτή παρευρίσκεται στην 

αθλητική εγκατάσταση.  

13. Την ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει το 

σωµατείο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η αθλητική εγκατάσταση.   

Α) Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, προβλέπεται επιπροσθέτως ότι:  

1. Τα αποδυτήρια παραδίδονται σε χρήση από τον υπάλληλο της ΚΕΔΧ στον 

υπεύθυνο του κάθε συλλόγου /σωµατείου 90 ́ πριν από την έναρξη του αγώνα.  

2. Όπου δεν υπάρχει υπάλληλος της ΚΕΔΧ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις που 

χρησιµοποιούνται από περισσότερους συλλόγους/σωµατεία, παραλαµβάνονται µε 

ευθύνη των υπευθύνων των σωµατείων που κάνουν χρήση και παραδίδονται κατά την 

αποχώρησή τους στην κατάσταση που παραλήφθηκαν. 

 Β) Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, προβλέπεται επιπροσθέτως ότι:  

1. Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα που ανήκουν στην ΚΕΔΧ 

(εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, σφαίρες, ακόντια, κοντάρια, στυλοβάτες, πήχεις, κλπ) 

παραδίδονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του Σταδίου στον υπεύθυνο των αγώνων, ο 

οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ µε την προκήρυξη των αγώνων και 

επιστρέφονται από τον ίδιο. Τα υλικά που παραδίδονται για τις ανάγκες του αγώνα 

περιγράφονται σε κατάσταση, η οποία υπογράφεται και από τους δύο κατά την 

παράδοση και επιστροφή. 

2. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κλπ. 

είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου και όχι των υπαλλήλων της 

ΚΕΔΧ.  

3. Η χρήση του σκάµµατος είναι ευθύνη των αρµοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου. 

Η αρχική διαµόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού της ΚΕΔΧ.  

4. Η χάραξη των γραµµών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη της ΚΕΔΧ. Η χάραξη 

των γραµµών σε χωµάτινο στίβο είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ.   

5. Η χάραξη των γραµµών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη της ΚΕΔΧ και γίνονται 

παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου εκεί όπου χρειάζονται.  

6. Για την διεξαγωγή του αγωνίσµατος της σφύρας και της σφαίρας στο χλοοτάπητα 

του σταδίου, απαιτείται έγκριση διεξαγωγής από το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ, 

για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα.  
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7. Σε περίπτωση που οι αγώνες διεξάγονται από σωµατείο, την ευθύνη για τα 

ανωτέρω έχει το σωµατείο, το οποίο και πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

ΚΕΔΧ πριν τη διεξαγωγή του αγώνα το εξουσιοδοτηµένο από το σωµατείο πρόσωπο 

που θα φέρει την ευθύνη για την παραλαβή και επιστροφή των οργάνων και των 

υλικών διεξαγωγής των αγώνων.   

Γ) Για τη διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυµναστήρια προβλέπεται επιπροσθέτως ότι: 

 1. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόµετρα, κλπ, παραδίδονται από τον υπάλληλο της 

ΚΕΔΧ στον υπεύθυνο κάθε σωµατείου ή στη γραµµατεία του αγώνα. 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.  

2. Όπου δεν υπάρχει υπάλληλος της ΚΕΔΧ, τα ανωτέρω εξασφαλίζονται µε µέριµνα 

του  αθλητικού συλλόγου στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση του γυµναστηρίου 

και έχει την ευθύνη διεξαγωγής του αγώνα.  

3. Στη διάρκεια της ανάπαυλας (time out) ή σε άλλες φυσικές διακοπές του αγώνα, 

όταν χρειάζεται σκούπισµα το δάπεδο, την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωµατείο και 

όχι ο υπάλληλος της ΚΕΔΧ. 

∆) Για την διεξαγωγή αγώνων σε κολυµβητήριο    

1. Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε 

κολυµβητήριο απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του 

κολυµβητηρίου εάν προηγουµένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη 

απολύµανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες.  

2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από 

άποψη υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή µη σωστή 

απολύµανση) και γενικά δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο Νόµος 

έτσι όπως εκάστοτε ισχύει, για τη χρήση δεξαµενών κολυμβητηρίου, ο αρµόδιος 

υπάλληλος εισηγείται και απαγορεύει τη χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήµερο 

επιβάλλεται µικροβιολογικός έλεγχος δείγµατος νερού της πισίνας. 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Για τις κατωτέρω εγκαταστάσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι χρήσης:  

Α) Γήπεδο µε φυσικό χλοοτάπητα:   

1. Η χρήση των γηπέδων µε φυσικό χλοοτάπητα παραχωρείται αποκλειστικά για 

προπόνηση και διεξαγωγή αγώνων στις αγωνιστικές ποδοσφαιρικές οµάδες 
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συλλόγων/σωµατείων που συµµετέχουν σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά 

πρωταθλήµατα, µε βασικά κριτήρια την εντοπιότητα και την κατηγορία στην οποία 

αγωνίζεται η οµάδα. 

 2. Σε προγραµµατισµένη ή έκτακτη συντήρηση του χλοοτάπητα δεν διεξάγονται 

προπονήσεις ή αγώνες, για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή.  

3. ∆εν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών στις προπονήσεις.   

4. Προγραµµατισµένη προπόνηση ή φιλικός αγώνας σε υγρό από βροχόπτωση 

γήπεδο δεν διεξάγεται.  

5. Όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες και ο αγωνιστικός χώρος είναι 

βαρύς και λασπώδης και έχει κριθεί από το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ, ότι η 

διεξαγωγή του αγώνα θα επιφέρει σηµαντική φθορά ή ζηµιά, τότε µε απόφαση του 

Προέδρου της ΚΕΔΧ που γνωστοποιείται προφορικά, το γήπεδο δεν θα διατίθεται για 

την διεξαγωγή προπονήσεων ή προγραµµατισµένου αγώνα στα πλαίσια επίσηµων 

διοργανώσεων πρωταθληµάτων ή κυπέλου και θα χρησιµοποιείται η εναλλακτική 

έδρα. 

6. Όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και δεν αναµένεται βάσει 

των µετεωρολογικών προβλέψεων βελτίωση των καιρικών συνθηκών, µε εισήγηση 

του Τμήματος Αθλητισμού και απόφαση του Προέδρου της ΚΕΔΧ που 

γνωστοποιείται εγγράφως, δύναται να ζητηθεί από τη διοργανώτρια αρχή η αναβολή 

προγραµµατισµένου αγώνα 48 ώρες πριν από την έναρξή του.    

7. Η µέγιστη εβδοµαδιαία χρήση του γηπέδου συµπεριλαµβανοµένων και των 

αγώνων καθορίζεται εγγράφως από το Τμήμα Αθλητισμού, στην αρχή κάθε 

αγωνιστικής περιόδου.  

Β) Γήπεδο µε πλαστικό χλοοτάπητα:   

1. Η χρήση των γηπέδων µε πλαστικό χλοοτάπητα παραχωρείται στις αγωνιστικές 

ποδοσφαιρικές οµάδες συλλόγων/σωµατείων που συµµετέχουν σε τοπικά, 

περιφερειακά και εθνικά πρωταθλήµατα.  

2. Τα γήπεδα µε πλαστικό χλοοτάπητα, παραχωρούνται ως βασική έδρα σε σωµατείο 

µε κριτήριο την εντοπιότητα και ως εναλλακτική έδρα σε περισσότερα σωµατεία, για 

την αποσυµφόρηση εκείνων µε φυσικό χλοοτάπητα, µε βασικό κριτήριο την 

κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η οµάδα τους.  

3. Η χρήση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και βάση 

προγράµµατος από την αρµόδια υπηρεσία.   

Γ) Στίβος µε ελαστικό-χωµάτινο τάπητα:   
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1. Η είσοδος και η έξοδος προς και από το στίβο γίνεται από συγκεκριµένες εισόδους 

/ εξόδους.  

2. Για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου απαγορεύεται η 

χρήση του για τρέξιµο ή ασκήσεις από αθλητές και αθλούµενους. Η δυνατότητα αυτή 

µπορεί να δοθεί κατόπιν ειδικής άδειας από το Τμήμα Αθλητισμού για εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αθλητές εθνικών οµάδων, αποθεραπεία µετά από τραυµατισµό, κ.α.) 

και κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήµατος.   

3. Ώρες κοινού είναι διαθέσιµες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταδίου, αλλά 

σε συγκεκριµένους διαδρόµους που θα οριστούν από το Τμήμα Αθλητισμού της 

ΚΕΔΧ. 

4. Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το απαιτούν το Τμήμα Αθλητισµού της ΚΕΔΧ 

καταρτίζει πρόγραµµα χρήσης  µε διαφορετικές ώρες για τα αθλητικά σωµατεία από 

αυτές για το κοινό. 

Δ) Κολυµβητήρια (κανόνες υγιεινής και ασφάλειας):  

1. Οι αθλούµενοι, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι λοιποί 

παρευρισκόµενοι, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όλους τους κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας κατά την χρήση των κολυµβητικών δεξαµενών καθώς και των 

υπολοίπων χώρων του κολυµβητηρίου.   

2. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το νερό των κολυµβητικών δεξαµενών 

δεν είναι κατάλληλο για χρήση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

σχετικές υγειονοµικές διατάξεις (π.χ., υπερβολική ποσότητα χλωρίου, έλλειψη 

χλωρίου, µη σωστή απολύµανση, κ.λπ.), ο Υπεύθυνος Συντήρησης εισηγείται την 

απαγόρευση της χρήσης τους.  

3. Όλοι οι αθλούµενοι κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του κολυµβητηρίου 

υποχρεούνται να επιδεικνύουν την αθλητική ταυτότητα - κάρτα εισόδου στη 

γραµµατεία  και στους επόπτες ασφάλειας, όποτε τους ζητηθεί.  

4. Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στις κολυµβητικές δεξαµενές χωρίς την 

παρουσία ναυαγοσώστη.  

5. Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών σε άτοµα 

µικρότερα των 18 ετών (µε επίδειξη ταυτότητας) χωρίς την συνοδεία γονέα (εφόσον 

ανήκουν στα προγράµµατα κοινού) ή παρουσία προπονητή (εφόσον πρόκειται για 

αθλητές).  

6. ∆εν επιτρέπεται, επ’ ουδενί, η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές, σε άτοµα που 

δεν γνωρίζουν κολύµβηση και δεν συνοδεύονται από γυµναστή – προπονητή.   
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7.  ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές σε άτοµα επιληπτικά ή σε 

άτοµα που πάσχουν από ίωση, µεταδοτική νόσο, ή λοιµώξεις στο ρινοφάρυγγα ή 

διάρροια, καθώς και σε άτοµα µε εκτεταµένες εκδορές και ανοιχτά τραύµατα.  

8. Εάν το πρόβληµα υγείας καταστεί εµφανές, ο υπεύθυνος υπάλληλος του 

κολυµβητήριου ενεργοποιεί την απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων, έως την 

αποκατάσταση του προβλήµατος.  

9.  Για τη µη συνδροµή των παραπάνω αρνητικών προϋποθέσεων, όταν πρόκειται για 

λουόµενους που ανήκουν σε κάποιο σωµατείο/σύλλογο, την αποκλειστική ευθύνη 

του ελέγχου και της απαίτησης διενέργειας ιατρικών εξετάσεων έχει το ίδιο το 

σωµατείο/σύλλογος.  

10.  ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές σε άτοµα που έχουν 

λάβει το τελευταίο γεύµα σε χρόνο µικρότερο των τριών (3) ωρών από την εκτέλεση 

της δραστηριότητας ή έχουν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. 

11. Οι χρήστες της κολυµβητικής δεξαµενής θα πρέπει να ντύνονται και να γδύνονται 

µόνο στα αποδυτήρια.  

12. Απαγορεύεται η είσοδος στην κύρια πισίνα του κολυµβητηρίου σε αθλούµενο 

που προηγουµένως δεν έχει κάνει ντους και δεν φοράει σκουφάκι και σαγιονάρες, 

προς αποφυγή ατυχήµατος και µεταφοράς µικροβίων µέσα στο νερό. Η χρήση του 

νερού στα ντους θα πρέπει να γίνεται µε µέτρο και οικονοµία. Επίσης θα πρέπει το 

µαγιό των γυναικών να είναι ολόσωµο.  

13.  Η παραµονή στο χώρο των αποδυτήριων θα πρέπει να γίνεται όσο απαιτείται και 

οι αθλούµενοι θα πρέπει να αποχωρούν το συντοµότερο δυνατό, ώστε να 

αποφεύγεται ο συνωστισµός.   

14. Οι αθλούµενοι κατά την παραµονή τους στα αποδυτήρια δεν επιτρέπεται να 

περιφέρονται µε παπούτσια, να κυκλοφορούν και να κάνουν ντους γυµνοί και να 

ξυρίζονται.  

15.  Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα µικρά παιδιά, τα οποία αδυνατούν να αλλάξουν 

µόνα τους, κάνοντας χρήση των αποδυτηρίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.  

16. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων – συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών – 

γυναικών.  

17. Η χρήση τουαλέτας και κατόπιν ντους από όλους ανεξαιρέτως τους αθλούµενους, 

πριν την είσοδο τους στις κολυµβητικές δεξαµενές, είναι υποχρεωτική. Αν κατά την 

διάρκεια της προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας, επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χρήση 
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ντους πριν την επιστροφή στον χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών για την συνέχιση 

της προπόνησης.  

18. Οι γονείς απαγορεύεται να µπαίνουν στο χώρο της πισίνας από τα κάγκελα της 

εξέδρας, καθώς και από τις πόρτες των αποδυτήριων. Κάνεις δεν επιτρέπεται να 

περιφέρεται µε παπούτσια στο κατάστρωµα του κολυµβητηρίου.  

19. Η χρήση αντηλιακού και οποιασδήποτε άλλης κρέµας πριν την είσοδο στο 

κολυµβητήριο δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί, διότι δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην 

ποιότητα του νερού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία στο κατάστρωµα του 

κολυµβητηρίου.  

20. ∆εν επιτρέπεται το κάθισµα επάνω στις διαδροµές των κολυµβητικών δεξαµενών, 

ούτε το τράβηγµα και το βούλιαγµα αυτών.  

21. Οι σκάλες καθόδου-ανόδου των κολυµβητικών δεξαµενών πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε ήρεµο τρόπο και οι αναπηδήσεις σε αυτές πρέπει να 

αποφεύγονται.  

22. ∆εν επιτρέπονται οι φωνασκίες, το τρέξιµο και τα κάθε µορφής παιχνίδια σε 

όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του κολυµβητηρίου και ιδιαίτερα γύρω από τις 

κολυµβητικές δεξαµενές.  

23. Απαγορεύεται η ούρηση µέσα στις κολυµβητικές δεξαµενές.  

24. Απαγορεύεται το φτύσιµο, το πέταγµα νερού από το στόµα και η έκκριση 

βλέννας από τα ρουθούνια µέσα στις κολυµβητικές δεξαµενές. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούνται τα κανάλια υπερχείλισης που βρίσκονται περιφερειακά των 

κολυµβητικών δεξαµενών.   

 25. ∆εν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα µακροβούτια και η 

άπνοια.  

26. Η χρήση στρωµάτων θαλάσσης, τα µπρατσάκια και φουσκωτά κάθε είδους δεν 

επιτρέπονται. Η χρήση βατραχοπέδιλων, µάσκας και συσκευών κατάδυσης 

επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια του Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕΔΧ.  

27. ∆εν επιτρέπεται η χρήση γυάλινων αντικειµένων στο χώρο γύρω από τις 

κολυµβητικές δεξαµενές.  

28. ∆εν συνιστάται η απόθεση χρηµάτων, κοσµηµάτων, λοιπών πολύτιµων 

πραγµάτων και αντικειµένων αξίας στα αποδυτήρια ή σε άλλους χώρους της 

εγκατάστασης. Το προσωπικό του κολυµβητηρίου ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν 

απώλεια.   
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29. Οι γονείς, οι κηδεµόνες και οι συνοδοί έχουν την δυνατότητα να περιµένουν τους 

αθλούµενους στους χώρους αναµονής, είτε να παρακολουθούν από τις κερκίδες.   

30. Η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές και περιµετρικά αυτών επιτρέπεται µόνο 

στους αθλούµενους, στους γυµναστές – προπονητές και στο προσωπικό του 

κολυµβητηρίου. 

31. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε ζώα και κάθε µορφής κατοικίδια, πλην των 

συνοδών σκύλων, καθώς και το κάπνισµα σε όλους τους χώρους του κολυµβητηρίου.  

32. ∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών (ιδιαιτέρα µαστίχες και καραµέλες), καφέ 

και αλκοολούχων ποτών, στο χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών και στα 

αποδυτήρια. 

33. Οι αθλούµενοι θα πρέπει να τηρούν το ωράριο λειτουργίας του κολυµβητηρίου.  

34. Όλοι οι αθλούµενοι θα πρέπει να σέβονται την καθαριότητα στους χώρους 

υγιεινής (αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες) και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς.  

35. Η ΚΕΔΧ και ο Δήμος Χερσονήσου δε φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν 

τραυµατισµούς ή ατυχήµατα που συµβαίνουν έπειτα από παραβίαση των κανόνων 

λειτουργίας.  

36. Οι µαθητές σχολικών µονάδων, θα πρέπει να συνοδεύονται από τον καθηγητή 

τους, µέχρι την αποχώρησή τους.  

37. Για κάθε πρόβληµα ή θέµα που ανακύπτει, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

απευθύνονται κατ’ αρχήν στο προσωπικό του κολυµβητηρίου.  

38. Απαγορεύεται κατά την εκµάθηση - προπόνηση των ανηλίκων να κολυµπούν 

παράλληλα και ενήλικες.  

39. Τις Κυριακές το κολυµβητήριο θα παραµένει κλειστό εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων. 

40. Πρόσωπα που δεν εφαρµόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους 

τους χώρους του κολυµβητηρίου, ή συµπεριφέρονται απρεπώς, είτε γενικότερα 

επιδεικνύουν ανάρµοστη συµπεριφορά, θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν 

συµµορφώνονται θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά στο χώρο.  

41. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεµµένης ή κατ 

εξακολούθηση παραβίασης του κανονισµού λειτουργίας, είναι η ΚΕΔΧ. 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
1. Κάθε σωµατείο φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική ευθύνη έναντι των 

αθλητών της οµάδας, της προπονητικής οµάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι της 

ΚΕΔΧ, καθώς και έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε ζηµιά, υλική ή ηθική, 
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προκληθεί µε υπαιτιότητά του ή µε υπαιτιότητα µέλους του σε πρόσωπα ή πράγµατα, 

κατά το χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων από το σωµατείο.  

2. Εφόσον δεν υφίσταται ασφάλιση αστικής ευθύνης εκ µέρους των σωµατείων, η 

ΚΕΔΧ έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια της χρήσης των εγκαταστάσεων να απαιτήσει 

από τα σωµατεία την άµεση σύναψη σύµβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης µε 

δαπάνη τους.  

3. Η σύµβαση ασφαλιστικής ευθύνης κοινοποιείται στην ΚΕΔΧ εντός 5 ηµερών από 

τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων και κάθε 

είδους ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία. Στην ασφαλιστική σύµβαση δικαιούχος του 

ασφαλίσµατος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου µε βλάβη των 

εγκαταστάσεων θα ορίζεται αποκλειστικά η ΚΕΔΧ.   

4. Η µη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης από τα σωµατεία, σε περίπτωση που 

κριθεί απαραίτητη η ύπαρξή της ή η σύναψη σύµβασης που δεν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της ΚΕΔΧ, αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αποβολή των 

συγκεκριµένων σωµατείων από τις εγκαταστάσεις που εποπτεύει και διοικεί η 

ΚΕΔΧ. 

5. Σε περίπτωση που η ΚΕΔΧ υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε σχετική 

δαπάνη, εξαιτίας ή µε αφορµή τη χρήση των εγκαταστάσεων από τα σωµατεία, έχει 

δικαίωµα να στραφεί κατά του ευθυνόµενου σωµατείου, αναζητώντας οτιδήποτε 

υποχρεώθηκε να καταβάλει.  

6. Σε περίπτωση παράβασης του νόµου και των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 

από συµπεριφορά σωµατείου και των προσώπων για τα οποία ευθύνεται, εξαιτίας της 

οποίας η ΚΕΔΧ ή ο ∆ήµος γενικότερα υπέστη οποιαδήποτε ηθική ή υλική (θετική ή 

αποθετική) ζηµιά, δικαιούται να επιδιώξει την αποκατάστασή της µε κάθε νόµιµο 

τρόπο.  

7. Τα σωµατεία και όποιος κάνει χρήση των εγκαταστάσεων έχουν την υποχρέωση να 

ενηµερώνουν, χωρίς καµία καθυστέρηση, την ΚΕΔΧ για οτιδήποτε υποπέσει στην 

αντίληψή τους και αφορά στην ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και στην 

πρόληψη κάθε είδους κινδύνου κατά οιουδήποτε, ακόµη και αν η ΚΕΔΧ ή 

γενικότερα ο Δήμος Χερσονήσου δεν φέρει καµία ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΡΓΑΤΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν νόμιμα αδειοδοτηµένο και 

νόµιµα απασχολούµενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο και, εν γένει, κατάλληλο προσωπικό, 

τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, 
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χρησιµοποιούν και έχουν άµεσα διαθέσιµο καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των 

εγκαταστάσεων ασφαλή και κατάλληλο εξοπλισµό εκπαίδευσης / προπόνησης, 

εφόσον τέτοιος εξοπλισµός απαιτείται, και τηρούν, εν γένει, όλους τους κανόνες που 

ο νόµος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των εγκαταστάσεων, 

σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και τη σχετική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα για 

τους προπονητές απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος η οποία χορηγείται από 

την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.  

2. Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να τηρούν πιστά και απαρέγκλιτα την ισχύουσα 

εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νοµοθεσία και φέρουν, για τη µη 

τήρησή της, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι των αθλητών, αθλουµένων 

και προπονητών της οµάδας, κάθε συνεργάτη τους, καθώς και έναντι του νόµου και 

των εντεταλµένων δηµόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση 

εργασίας, κλπ). Υπάλληλοι του Δημοσίου που ασκούν χρέη προπονητή θα πρέπει να 

προσκομίσουν την άδεια από την υπηρεσία τους, η οποία θα αναφέρει το 

συγκεκριμένο ωράριο εργασίας τους εκτός υπηρεσίας. Συνταξιούχοι, οι οποίοι 

ασκούν χρέη προπονητή, θα πρέπει να καταθέτουν στο Τμήμα Αθλητισμού της 

ΚΕΔΧ την δήλωση της απασχόλησής τους στον ΕΦΚΑ. Κάθε μεταβολή προπονητή 

θα πρέπει να κατατίθεται στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ.  

3. Ειδικά, προβλέπεται ότι η ΚΕΔΧ δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε το 

προσωπικό που τα σωµατεία χρησιµοποιούν, έναντι του οποίου αποκλειστικά 

υπόχρεα εκ της απασχόλησης (µισθοδοσία, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, 

τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι πάντα τα Σωµατεία. 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Βασική υποχρέωση όλων των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων, µελών 

συλλόγων, σωµατείων ή µεµονωµένα αθλουµένων, αποτελεί η συµµόρφωσή τους 

προς τις υποδείξεις, οδηγίες και εντολές του εντεταλµένου για την επιτήρηση και 

φύλαξη των εγκαταστάσεων προσωπικού της ΚΕΔΧ, δεδοµένου ότι το προσωπικό 

αυτό ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας Υπηρεσίας και έχει ως αποστολή 

την προστασία της δηµοτικής περιουσίας και την εφαρµογή των προγραµµάτων 

άθλησης.  

2. Οι αθλητές και οι προπονητές τους επιβάλλεται να φέρουν κατάλληλη και 

απαραίτητη για την προπόνηση ή τον αγώνα αθλητική περιβολή (π.χ. αθλητική 

ένδυση, φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, κλπ). Απαγορεύεται η χρήση όλων των 
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αθλητικών χώρων στους αθλητές και προπονητές, οι οποίοι δεν φέρουν κατάλληλη 

αθλητική περιβολή, ανάλογη µε το είδος της άθλησης.  

3. Οι αθλούµενοι στους κλειστούς αθλητικούς χώρους υποχρεούνται, επί ποινή 

απαγόρευσης της εισόδου τους, να φέρουν καθαρά αθλητικά υποδήµατα, κατάλληλα 

για το άθληµα που προπονούνται ή αγωνίζονται. Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να 

αθλούνται με τα υποδήματα με τα οποία εισέρχονται στους αθλητικούς χώρους. 

4. Κάθε αθλητικός σύλλογος / σωµατείο επιβάλλεται να διαθέτει κυτίο Πρώτων 

Βοηθειών πλήρως εξοπλισµένο τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους επίσηµους ή 

φιλικούς αγώνες, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οφείλει  επίσης, να διαθέτει και 

άτοµο που είναι πιστοποιηµένο για την παροχή Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση κυτίου 

Πρώτων Βοηθειών και για την χρήση απινιδωτή. Η πιστοποίηση θα μπορεί να γίνει 

μετά από σεμινάριο που θα οργανώνεται με ευθύνη της ΚΕΔΧ.  Οι προπονητές είναι 

υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήµατα που θα συµβούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή 

παραµονής των αθλουµένων στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης. 

5. Κάθε πρόβληµα που ανακύπτει ή παράπονο σχετικό µε τη λειτουργία ή χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, µε µέριµνα του αθλουµένου σωµατείου ή και 

µεµονωµένου χρήστη, αναφέρεται στο Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ, το οποίο 

επιλαµβάνεται αµέσως για την εξεύρεση λύσης.  

6. Η ΚΕΔΧ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τραυµατισµούς ή ατυχήµατα που 

συµβαίνουν έπειτα από παράβαση των κανόνων λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕΔΧ απαγορεύεται να αµείβονται 

από Σωµατεία, Οµοσπονδίες ή ιδιώτες για τις υπηρεσίες που υποχρεούνται να 

προσφέρουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.   

2. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθήκες κλπ, κλειδιά διαθέτει µόνο το 

προσωπικό της ΚΕΔΧ καθήκον των οποίων είναι η διασφάλιση της οµαλής και 

ασφαλούς λειτουργίας του, διευκολύνοντας όσους, βάσει προγράµµατος, κάνουν 

χρήση των εγκαταστάσεων, µε πνεύµα συνεργασίας, ευγένεια και σεβασµό.  

3. Όταν άτοµα, (αθλητές προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων της ΚΕΔΧ 

εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύεται η είσοδος στον αθλητικό χώρο 

και τους  γίνονται υποδείξεις σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας 

τότε ο υπάλληλος καλεί την ∆ηµοτική Αστυνοµία ή σε έλλειψη αυτής την Ελληνική 

Αστυνοµία. 
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4. Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρούνται τα εξής βιβλία : 

Βιβλίο Εισερχομένων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το Τμήμα 

Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. 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.  

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση στους ανοιχτούς για το κοινό αθλητικούς χώρους.  

Υποχρεωτικό καθίσταται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αναπτύσσουν 

δραστηριότητα Σωματεία και Σύλλογοι.        

Βιβλίο Συμβάντων  

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και 

πράξη θεώρησης από το Τμήμα Αθλητισμού της ΚΕΔΧ. 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 Διοίκηση της ΚΕΔΧ 

προκειμένου αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό. 

ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
1. Τα Σωµατεία, οι σύλλογοι και οι υπερκείµενες Οµοσπονδίες (κεντρική και 

τοπικές), όπως και οι µεµονωµένοι αθλητές, µε την υπογραφή του ιδιωτικού 

συµφωνητικού παραχώρησης της χρήσης αθλητικής εγκατάστασης ή την παραλαβή 

της άδειας εισόδου σ’ αυτή,  θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων του 

Κανονισµού Λειτουργίας των κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων – 

γυµναστηρίων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΚΕΔΧ και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, υποχρεούµενοι σε πλήρη και πιστή τήρησή 

τους.   

2. Ο Κανονισµός, µαζί µε το ηµερήσιο ωρολόγιο και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

παραµένει διαρκώς αναρτηµένος σε ειδικό πίνακα όλων των αθλητικών χώρων-

γυµναστηρίων της ΚΕΔΧ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΧ. 

ΑΡΘΡΟ 26 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, που στόχο 

έχει να διασφαλίσει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των αθλητικών 
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εγκαταστάσεων – γυµναστηρίων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων, 

προπονήσεων, καθώς και άλλων εκδηλώσεων και να διαφυλάξει την ασφάλεια και 

την υγεία των αθλητών, των προπονητών και των θεατών, συνεπάγεται κυρώσεις που 

ξεκινούν από την επίπληξη και φθάνουν έως και την οριστική αποβολή του 

σωµατείου ή µεµονωµένων χρηστών από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, µε βάση και 

τις ειδικότερες προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας.  

2. Όλοι οι όροι του παρόντος Κανονισµού χαρακτηρίζονται ουσιώδεις. Παραβίαση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος από µεµονωµένους αθλητές, συλλόγους, ή 

σωµατεία έχει ως αποτέλεσµα και την απαγόρευση της χρήσης των εγκαταστάσεων 

για την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο από το σύνολο των αθλητών του συλλόγου ή 

του σωµατείου, στο οποίο ανήκει ο υπαίτιος αθλητής, προπονητής ή παράγοντας.   

3. Η επιβολή των προβλεπόµενων από τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεων γίνεται, με 

απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΧ μετά από πρόταση του Τμήματος Αθλητισμού αυτής. 

4. Η µη έγκαιρη εκ µέρους της ΚΕΔΧ κίνηση της διαδικασίας επιβολής των 

προβλεπόµενων κυρώσεων ή του καταλογισµού της δαπάνης αποκατάστασης βλάβης 

ή φθοράς των δηµοτικών εγκαταστάσεων, δεν θεωρείται ως παραίτησή της από τις 

αρµοδιότητές ή τα δικαιώµατά της, τα οποία µπορεί να τα ασκήσει οποτεδήποτε κατά 

την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Εποµένως, η όποια ανοχή ή ελαστικότητα της 

ΚΕΔΧ δεν συνεπάγεται αυτόµατα τροποποίηση των όρων του παρόντος, ούτε µπορεί 

να γίνει επίκληση αυτής µε σκοπό τη συνέχιση της παράβασης ή την απόκρουση των 

επαχθών συνεπειών παραβατικής συµπεριφοράς (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, 

απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων κλπ). 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν 

οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα σχετικό νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των 

αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. 

2. Απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων πέραν του ωραρίου λειτουργίας των 

αθλητικών εγκαταστάσεων.  

3. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση 

αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών 

ή παρεµφερών ουσιών και ιδιοσκευασµάτων. 

4. Ο µισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του 

χώρου πέριξ και εντός του κυλικείου. 
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ΑΡΘΡΟ 28 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο παρών Κανονισµός καταργεί κάθε προηγούµενο και αποτελεί µαζί µε τις διατάξεις 

της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας το µοναδικό πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης 

των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυµναστηρίων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία 

και διοίκηση της ΚΕΔΧ, η δε ισχύς του άρχεται από την κατά νόµο δηµοσίευσή του.   

Ενδεχόµενη ακυρότητα όρου του παρόντος, δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλου του 

Κανονισµού, ο οποίος, κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να εφαρµόζεται. 

Η ΚΕΔΧ διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας 

οποτεδήποτε, λαµβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, µέριµνα, ώστε η εφαρµογή των 

νέων διατάξεων να γίνεται οµαλά και να µην προκαλεί αναστάτωση και ανατροπές 

του προγράµµατος κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

Σε περίπτωση πανδημίας ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης η χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων 

φορέων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ/ΑΓΩΝΕΣ 

  

    Στην Χερσόνησο σήμερα, την ……………. του έτους 2020, ηµέρα ……………. 

και ώρα ………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στην ……  οδός 

……, µε Α.Φ.Μ. ……, ∆.Ο.Υ. … και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. 

Ιωάννη Μηλάκη,  ο οποίος ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 

κατόπιν των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Χερσονήσου κατά περίπτωση (συνεδριάσεις 00η 00/00/2020 και 00η 

00/00/2020), καλούµενος εφεξής «η Επιχείρηση» και  

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

στη  …………………………………………………….… και εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον Πρόεδρο ∆.Σ. ……………………………., σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 

……… σχετικό έγγραφο που έχει υποβάλει το Σωµατείο στην Επιχείρηση, µε 

Α.Φ.Μ. ………………., ∆ΟY …………………, καλούµενο εφεξής «το Σωµατείο», 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

1.- Η Επιχείρηση παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα για χρήση στο Σωµατείο τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο ………..………………………. και 

συγκεκριµένα τον αγωνιστικό χώρο µαζί µε τα αποδυτήρια, τις κερκίδες, τους 

πάγκους µε τα σκέπαστρα των αναπληρωµατικών αθλητών και των παραγόντων, που 

εφεξής καλούνται «εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστηµα από 00/0/2020 έως 

00/00/2020 και για …………. ώρες κάθε μήνα, αποκλειστικά και µόνο για την 

εκγύµναση και αγώνες της οµάδος του Σωµατείου 

«……………………………………………..». 

…………………………………………………………………………………………    
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Παράταση της διάρκειας της σύµβασης είναι δυνατή µόνον µε τη σύνταξη νέου 

ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης, µε τους όρους που θα προβλέπονται στον 

Κανονισµό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά το χρόνο της 

παράτασης της παραχώρησης, αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση, της σιωπηρής 

παράτασης της χρήσης.   

2.- Το πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη 

συµβατική διάρκεια και θα διαµορφωθεί κατόπιν συνεννόησης της Επιχείρησης µε 

τον τεχνικό της οµάδας ή άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει το Σωµατείο. Το 

πρόγραµµα καταρτίζεται, συµφωνείται και τροποποιείται εγγράφως και τηρείται 

αυστηρά ως προς τη λήξη των ωρών προπονήσεων και αγώνων.   

Η Επιχείρηση έχει δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα µονοµερώς, σύµφωνα 

µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της συµβατικής 

περιόδου, αφού ενηµερώσει εγκαίρως το Σωµατείο και τις Οµοσπονδίες.   

Στο Σωµατείο θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση), µε θέρµανση και ζεστό νερό για µπάνιο (εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα). Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη 

λειτουργία για την φιλοξενούµενη οµάδα και τους διαιτητές (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση).    

3.- Το Σωµατείο δηλώνει, ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και 

απολύτως κατάλληλες για την προοριζόµενη χρήση. ∆εν δικαιούται να προβεί σε 

καµία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από την 

Επιχείρηση.    

4.- Μετά από κάθε χρήση το Σωµατείο υποχρεούται να αδειάζει αμέσως τις 

εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στη 

θέση και κατάσταση που ήταν πριν, σύµφωνα µε υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας 

της Επιχείρησης και του προσωπικού της Επιχείρησης.   

5.- Το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα την ισχύουσα 

εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νοµοθεσία. Φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη έναντι των αθλητών της οµάδας, των προπονητών της οµάδας 

και κάθε συνεργάτη του, καθώς και έναντι του νόµου και των εντεταλµένων 

δηµόσιων φορέων-υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).   

6.- Η Επιχείρηση δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε το Σωµατείο µε το 

προσωπικό που χρησιµοποιεί και µε τους εκπαιδευόµενους/προπονούµενους, έναντι 

των οποίων αποκλειστικά υπόχρεο για οτιδήποτε (µισθοδοσία, καταβολή 
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ασφαλιστικών εισφορών, τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι 

πάντα το Σωµατείο. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση υποχρεωθεί να καταβάλει 

οτιδήποτε σε οποιονδήποτε εξαιτίας ή µε αφορµή τη χρήση των εγκαταστάσεων από 

το Σωµατείο, έχει δικαίωµα να αναχθεί κατά αυτού, αναζητώντας οτιδήποτε 

υποχρεώθηκε να καταβάλει. 

7.- Το Σωµατείο διασφαλίζει, ότι χρησιµοποιεί νόµιµα αδειοδοτηµένο και νόµιµα 

απασχολούµενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, τηρεί 

όλους τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, χρησιµοποιεί και 

έχει άµεσα διαθέσιµο καθ’ όλη της διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων ασφαλή και 

κατάλληλο εξοπλισµό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισµός 

απαιτείται και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόµος και η υποχρέωση 

πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το παρόν.   

8.- Το σωµατείο-διοργανωτής  είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την έκδοση σχετικής 

άδειας για αγώνες καθώς και για την εξασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια αυτών.  

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

προπονητικής οµάδας, κάθε συνεργάτη του, έναντι της Επιχείρησης καθώς και έναντι 

κάθε τρίτου για οποιαδήποτε υλική (θετική ή αποθετική) ή ηθική ζημία σε πρόσωπα ή 

πράγµατα, η οποία προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων, από 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η Επιχείρηση δεν φέρει καµία σχετική ευθύνη. Εφόσον 

δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ µέρους του Σωµατείου, η 

Επιχείρηση έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει 

από το Σωµατείο την άµεση σύναψη σύµβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης µε 

δαπάνη του Σωµατείου. Η σύµβαση κοινοποιείται στην Επιχείρηση εντός 5 ηµερών 

από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη συµβατική διάρκεια και κάθε είδους ευθύνη από 

οποιαδήποτε αιτία. Η µη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης από το Σωµατείο ή η 

σύναψη σύµβασης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Επιχείρησης αποτελεί 

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της σύµβασης από την Επιχείρηση 

κατά τα προβλεπόµενα στη συνέχεια.   

Το Σωµατείο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει χωρίς καµία καθυστέρηση την 

Επιχείρηση για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή 

χρήση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζηµιών κατά οποιουδήποτε, 

ακόµη και αν η Επιχείρηση κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη.   

10.- Το Σωµατείο ευθύνεται για κάθε φθορά, βλάβη και ζηµία στις εγκαταστάσεις 

(δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές 
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εγκαταστάσεις κ.λ.π.), ή και σε άλλους χώρους αυτού που προκλήθηκαν από το ίδιο, 

αθλητές, υπαλλήλους του ή από θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και 

της τέλεσης των προπονήσεων και αγώνων εκτός από αυτές που προκαλούνται από 

φυσικές φθορές. 

Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας θα αποτιµάται η αξία 

της αµέσως από την Επιχείρηση δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του 

παρουσία του Σωµατείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλµένου οργάνου ή 

υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, όπου θα 

περιγράφεται η ζηµία καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) 

αποκατάστασης.  

Σε περίπτωση που το Σωµατείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ανωτέρω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από την  ΚΕΔΧ και κοινοποιείται στο 

Σωµατείο – που δεν µπορεί να το αµφισβητήσει - µαζί µε πρόσκληση προς άµεση 

προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµίας. Η Επιχείρηση δύναται να 

θέσει εύλογη προθεσµία προς προκαταβολή της δαπάνης, που πάντως δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο Σωµατείο. Το 

Σωµατείο δεν δικαιούται σε in natura αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή 

ζηµίας, η οποία αποκαθίσταται µε µέριµνα της Επιχείρησης και υποχρεούται σε 

προκαταβολή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, εκτός και αν επιτρέψει διαφορετικά 

εγγράφως κάτι τέτοιο η Επιχείρηση.  

11.- Απαγορεύεται στο Σωµατείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιµοποιούµενες 

εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο αυτού οποιασδήποτε εµπορικής διαφήµισης 

χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. 

12.- Η Επιχείρηση βαρύνεται µε τη δαπάνη του νερού που καταναλώνεται, 

ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου, καθώς και µε τις δαπάνες καθαριότητας 

και φύλαξης. Το Σωµατείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή καμίας εν γένει 

λειτουργικής δαπάνης. 

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

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε οποιονδήποτε τρίτο, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα και για οποιονδήποτε σκοπό. 

Απαγορεύεται επίσης στο Σωµατείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, 

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε άλλη ηλικιακή 

οµάδα/κατηγορία ή µεµονωµένους αθλητές του ή σε άλλες «οµάδες» αθλουµένων 

του.  
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14.- Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να καταγγείλει αναιτιολόγητα 

και μόνον εγγράφως, την παρούσα σύµβαση τηρώντας προθεσµία 10 ηµερών από την 

υπογραφή της. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση λύεται µε την πάροδο των 10 

ηµερών αζηµίως εκατέρωθεν. 

15.- Κανένας περιορισµός δεν υφίσταται εκ του παρόντος συµφωνητικού στο 

δικαίωµα της Επιχείρησης προς παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, των ίδιων (σε 

άλλες ώρες εκτός του προγράµµατος) ή άλλων εγκαταστάσεων αυτού και 

οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και µε όποιους όρους κρίνει ως αναγκαίους και 

σκόπιµους.  

16.- Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος από το Σωµατείο έχει ως αποτέλεσµα τη λύση της 

σύµβασης, οπότε στην περίπτωση αυτή το Σωµατείο και κάθε αθλητής του ή οµάδα 

και κάθε τρίτος εν γένει που έλκει δικαιώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων από το 

Σωµατείο αποµακρύνονται άµεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις αυτού, οι 

οποίες αποδίδονται άμεσα στην Επιχείρηση.   

17.- Η Επιχείρηση δικαιούται να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας.   

18.- Το Σωµατείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και 

Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Χερσονήσου (αρ. απόφασης ∆.Σ. 00η 00/00/2020), έλαβε φωτοαντίγραφο του 

Κανονισµού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός 

περιλαµβάνει, υποχρεούµενο σε πλήρη και πιστή τήρησή τους. 

19.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 

οριστικής, είτε µε απόφαση της Επιχείρησης ή άλλης αρµόδιας αρχής είτε εξαιτίας 

σοβαρού λόγου ή είτε λόγω έκτακτης ανάγκης, ρητά συµφωνείται ότι θα παύει το 

δικαίωµα χρήσης των εγκαταστάσεων από το Σωµατείο, έως τη νόµιµη 

επαναλειτουργία, χωρίς εκ του λόγου αυτού να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα του 

Σωµατείου, σε αποζηµίωση ή σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση από το 

∆ήµο ή την ΚΕΔΧ ούτε να παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

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

συµφωνία και αποτελεί το µοναδικό συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών.   
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21.- Καµία προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή αυτής της συµφωνίας δεν θα είναι 

ισχυρή, παρά µόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραµµένη και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από τα συµβαλλόµενα µέρη 

οποιωνδήποτε από τα δικαιώµατά τους, που απορρέουν από το νόµο ή από το παρόν, 

εφ’ άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώµατα 

αυτά, τα οποία θα µπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική 

τους ευχέρεια. Εποµένως οποιαδήποτε ανοχή της ΚΕΔΧ σε συµβατική παράβαση εκ 

µέρους του Σωµατείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του 

παρόντος, ούτε µπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωµατείο µε σκοπό τη 

συνέχιση της συµβατικής του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε 

βάρος του συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, λύση της σύµβασης σε 

επόµενη παράβαση κ.λ.π.).  

22.- Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της 

σύµβασης,  η οποία θα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της.   

23.- Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούµενες διευθύνσεις της 

έδρας των συµβαλλοµένων, όσο ο ένας συµβαλλόµενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 

εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του.  

24.- Αρµόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων από την εκτέλεση ή µε αφορµή το παρόν είναι αποκλειστικά τα 

∆ικαστήρια του Ηρακλείου. 

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 

Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Χερσονήσου (αρ. αποφ. ∆.Σ. ……………….) σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και, αφού 

έγινε πλήρως αποδεκτό από τους συµβαλλόµενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, 

αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) 
 

Α. Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ/ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ 

ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

  

    Στην Χερσόνησο σήµερα, την ……………. του έτους 2020, ηµέρα ……………. 

και ώρα ………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στ…… οδός …….., 

µε Α.Φ.Μ. ….., ∆.Ο.Υ. ……. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της  κ. 

Ιωάννη Μηλάκη,  ο οποίος ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 

κατόπιν των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης κατά 

περίπτωση (συνεδριάσεις 00η 00/00/2020 και 00η 00/00/2020), καλούµενη εφεξής «η 

Επιχείρηση» και  

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

στη …. ………………………………… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 

∆.Σ. ……………………………., σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό 

έγγραφο που έχει υποβάλει το Σωµατείο στην Επιχείρηση, µε Α.Φ.Μ. 

………………., ∆ΟY …………………, καλούµενο εφεξής «το Σωµατείο», 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

1.- Η Επιχείρηση παραχωρεί για χρήση στο Σωµατείο τις εγκαταστάσεις στο 

Κλειστό/Ανοιχτό Γυµναστήριο/Γήπεδο ………..………………………. στην 

……..……………………. µαζί µε τα αποδυτήρια, και τις κερκίδες, εφεξής του 

παραχωρούµενου χώρου καλούµενου «εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστηµα από 

00/0/2020 έως 00/00/2020, για …….. ώρες κάθε μήνα, αποκλειστικά και µόνο για 

την εκγύµναση και αγώνες της οµάδος του Σωµατείου «……………………...» και 

με αντίτιμο το ποσό των …….. € τον μήνα 

……………………………………………………………………………………….   

Αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της διάρκειας της σύµβασης και είναι δυνατή 

µόνον η έγγραφη παράταση ή ανανέωση του παρόντος, µε τους ίδιους ή άλλους 

όρους που θα συµφωνηθούν.   
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2.- Το πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη 

συµβατική διάρκεια και θα διαµορφωθεί κατόπιν συνεννόησης της Επιχείρησης µε 

τον τεχνικό της οµάδας ή άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει το Σωµατείο. Το 

πρόγραµµα καταρτίζεται, συµφωνείται και τροποποιείται εγγράφως και τηρείται 

αυστηρά ως προς τη λήξη των ωρών προπονήσεων και αγώνων.   

Η Επιχείρηση έχει δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα µονοµερώς, σύµφωνα 

µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της συµβατικής 

περιόδου, αφού ενηµερώσει εγκαίρως το Σωµατείο και τις Οµοσπονδίες.   

Στο Σωµατείο θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση), µε θέρµανση και ζεστό νερό για µπάνιο (εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα). Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη 

λειτουργία για την φιλοξενούµενη οµάδα και τους διαιτητές (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση).    

3.- Μετά από κάθε χρήση, το Σωµατείο υποχρεούται να αδειάζει αμέσως τις 

εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στη 

θέση και κατάσταση που ήταν πριν, σύµφωνα µε υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας 

της Επιχείρησης και του προσωπικού της Επιχείρησης.   

4.- Για τη χρήση των εγκαταστάσεων συµφωνείται οικονοµικό αντάλλαγµα 

(µίσθωµα).  

Το οικονομικό αντάλλαγµα ορίζεται καθ’ όλη τη συµβατική διάρκεια µε κανονιστική 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΧ έπειτα από πρόταση του Τμήματος 

Αθλητισμού της Επιχείρησης, η οποία λαµβάνεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύει µέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 

τον Ιούνιο του επόµενου έτους.  

Αυτά τα ποσά βαρύνονται με ποσοστά 3% για το τέλος χαρτοσήµου και 20% τέλους 

χαρτοσήµου ΟΓΑ, καταβλητέα ταυτόχρονα µε την καταβολή των δόσεων.   

Τo οφειλόµενο αντάλλαγµα θα καταβάλλεται στην ταµειακή – οικονοµική υπηρεσία 

της Επιχείρησης ή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΔΧ. 

Η καταβολή του οφειλόµενου ανταλλάγµατος αποδεικνύεται µόνο µε ∆ιπλότυπο 

Είσπραξης της Επιχείρησης ή της Τράπεζας. 

5.- Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα ενεργείται µε µέριµνα του 

Σωµατείου.   

6.- Η καταβολή του ανταλλάγµατος για τη χρήση των εγκαταστάσεων θα γίνεται σε 3 

ισόποσες δόσεις ως εξής: Μέχρι 6/9 συµφωνείται καταβλητέα η πρώτη δόση ως 
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προκαταβολή για τη χρήση των εγκαταστάσεων, έως 10/1 η δεύτερη δόση και έως 

15/4 η τρίτη δόση για το αντάλλαγµα που οφείλεται έως τη λήξη της παραχώρησης, 

µε πλήρη εξόφληση όλων των οφειλοµένων για τη χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ 

όλη τη συµβατική διάρκεια. Στη λήξη της παραχώρησης σε κάθε περίπτωση γίνεται 

εκκαθάριση και εξόφληση πιθανών οφειλών που δεν έχουν εξοφληθεί µε βάση την 

πραγµατοποιηθείσα χρήση. 

7.- Το Σωµατείο οφείλει το αντάλλαγµα για τις προγραµµατισµένες ώρες 

προπόνησης και αγώνων, ακόµη και εάν αυτές δεν πραγµατοποιηθούν. Το ως άνω 

συµφωνηµένο αντάλλαγµα οφείλεται ως εκ τούτου ανεξάρτητα από την πραγµατική 

ή µη χρήση των εγκαταστάσεων. Το αντίτιμο δεν θα οφείλεται μόνον σε περίπτωση 

που οι χώροι/εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν την ίδια ώρα από την ΚΕΔΧ για 

δικές της δραστηριότητες ή όταν η μη χρήση των εγκαταστάσεων οφείλεται σε 

ανωτέρα βία. 

Η προπόνηση της οµάδας και οι αγώνες θα θεωρούνται πραγµατοποιηθείσες και το 

αντάλλαγµα θα οφείλεται ανεξαρτήτως του αριθµού των αθλητών, οµάδων και 

θεατών που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις (γήπεδο κ.λ.π.).  

8.- Το Σωµατείο δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και 

απολύτως κατάλληλες για την προοριζόµενη χρήση. ∆εν δικαιούται να προβεί σε 

καµία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από την 

Επιχείρηση.    

9.- Το σωµατείο-διοργανωτής  είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την έκδοση σχετικής 

άδειας για τους αγώνες καθώς και για την εξασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια 

αυτών.  

10.- Το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα την ισχύουσα 

εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νοµοθεσία. Φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη έναντι των αθλητών της οµάδας, των προπονητών της οµάδας, 

κάθε συνεργάτη του, καθώς και έναντι του νόµου και των εντεταλµένων δηµόσιων 

φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).   

11.- Η Επιχείρηση δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε το Σωµατείο µε το 

προσωπικό που χρησιµοποιεί και µε τους εκπαιδευόµενους/προπονούµενους, έναντι 

των οποίων αποκλειστικά υπόχρεο για οτιδήποτε (µισθοδοσία, καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών, τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι 

πάντα το Σωµατείο. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση υποχρεωθεί να καταβάλει 

οτιδήποτε σε οποιονδήποτε εξαιτίας ή µε αφορµή τη χρήση των εγκαταστάσεων από 
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το Σωµατείο, έχει δικαίωµα να αναχθεί κατά του Σωµατείου, αναζητώντας οτιδήποτε 

υποχρεώθηκε να καταβάλει.  

12.- Το Σωµατείο διασφαλίζει ότι χρησιµοποιεί νόµιµα αδειοδοτηµένο και νόµιµα 

απασχολούµενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, τηρεί 

όλους τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, χρησιµοποιεί και 

έχει άµεσα διαθέσιµο καθ’ όλη της διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων ασφαλή και 

κατάλληλο εξοπλισµό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισµός 

απαιτείται και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόµος και η υποχρέωση 

πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το παρόν.   

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

της προπονητικής οµάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι της Επιχείρησης καθώς και 

έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε υλική (θετική ή αποθετική) ή ηθική ζημία, σε 

πρόσωπα ή πράγµατα, η οποία προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων, 

από οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η Επιχείρηση δεν φέρει καµία σχετική ευθύνη. 

Εφόσον δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ µέρους του Σωµατείου, η 

Επιχείρηση έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει 

από το Σωµατείο την άµεση σύναψη σύµβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης µε 

δαπάνη του Σωµατείου. Η σύµβαση κοινοποιείται στην Επιχείρηση εντός 5 ηµερών 

από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη συµβατική διάρκεια και κάθε είδους ευθύνη από 

οποιαδήποτε αιτία. Η µη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης από το Σωµατείο ή η 

σύναψη σύµβασης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Επιχείρησης αποτελεί 

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της σύµβασης από την Επιχείρηση 

κατά τα προβλεπόµενα στη συνέχεια.   

Το Σωµατείο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει χωρίς καµία καθυστέρηση την 

Επιχείρηση για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή 

χρήση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζηµιών κατά οποιουδήποτε, 

ακόµη και αν η Επιχείρηση κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη.   

14.- Το Σωµατείο ευθύνεται για κάθε φθορά, βλάβη και ζηµία στις εγκαταστάσεις 

(δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις κ.λ.π.), ή και σε άλλους χώρους αυτού, που προκλήθηκαν από το ίδιο, 

αθλητές του, υπαλλήλους του ή θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και 

της τέλεσης των προπονήσεων και αγώνων εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από φυσικές 

φθορές.  
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Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας θα αποτιµάται η αξία 

της αµέσως από την Επιχείρηση δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του 

παρουσία του Σωµατείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλµένου οργάνου ή 

υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, όπου θα 

περιγράφεται η ζηµία καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) 

αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση που το Σωµατείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ανωτέρω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από την Επιχείρηση και κοινοποιείται 

στο Σωµατείο – που δεν µπορεί να το αµφισβητήσει - µαζί µε πρόσκληση προς 

άµεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµίας. Η Επιχείρηση δύναται 

να θέσει και εύλογη προθεσµία προς την προκαταβολή της δαπάνης που δεν µπορεί 

πάντως να υπερβεί τις 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο 

Σωµατείο. Το Σωµατείο δεν δικαιούται σε in natura αποκατάσταση οποιασδήποτε 

φθοράς, βλάβης ή ζηµίας, η οποία αποκαθίσταται µε µέριµνα της Επιχείρησης και 

υποχρεούται σε προκαταβολή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, εκτός και αν 

επιτρέψει διαφορετικά εγγράφως κάτι τέτοιο η Επιχείρηση.  

15.- Απαγορεύεται στο Σωµατείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιµοποιούµενες 

εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο αυτού οποιασδήποτε εµπορικής διαφήµισης 

χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. 

16.- Εκτός του αντιτίμου το Σωµατείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή καμίας εν γένει 

λειτουργικής δαπάνης.   

17.- Απαγορεύεται στο Σωµατείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, 

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε οποιονδήποτε τρίτο, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα και για οποιονδήποτε σκοπό. 

Απαγορεύεται επίσης στο Σωµατείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, 

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν σε άλλη ηλικιακή 

οµάδα / κατηγορία ή µεµονωµένους αθλητές του ή σε άλλες «οµάδες» αθλουµένων 

του.  

18.- Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να καταγγείλει, εγγράφως µόνο, 

την παρούσα σύµβαση για σπουδαίο λόγο τηρώντας προθεσµία 10 ηµερών από την 

υπογραφή της. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση λύεται µε την πάροδο των 10 

ηµερών αζηµίως εκατέρωθεν. 

19.- Εκ του παρόντος συµφωνητικού κανένας περιορισµός δεν υφίσταται στο 

δικαίωµα της Επιχείρησης προς παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, των ίδιων (σε 

ΑΔΑ: ΩΦΙΞΟΛ6Χ-02Γ



61 

άλλες ώρες εκτός του προγράµµατος) ή άλλων εγκαταστάσεων αυτού και 

οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και µε όποιους όρους κρίνει ως αναγκαίους και 

σκόπιµους.  

20.- Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος από το Σωµατείο έχει ως αποτέλεσµα τη λύση της 

σύµβασης, οπότε στην περίπτωση αυτή το Σωµατείο και κάθε αθλητής του ή οµάδα 

και κάθε τρίτος εν γένει που έλκει δικαιώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων από το 

Σωµατείο, αποµακρύνονται άµεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις αυτού, οι 

οποίες αποδίδονται άµεσα στην Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε 

αξίωσή της προς καταβολή αποζηµίωσης, καθώς και για τυχόν διαφυγόντα έσοδα 

λόγω της πρόωρης λύσης του παρόντος εξαιτίας συµβατικής παράβασης εκ μέρους 

του Σωµατείου.  

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει δικαστικά την αποκατάσταση και κάθε 

άλλης θετικής ή αποθετικής ζηµιάς.  

21.- Για κάθε παραβίαση της σύµβασης εκ µέρους του Σωµατείου, που κατά τα 

προαναφερόµενα συνεπάγεται λύση του παρόντος συµφωνητικού, συµφωνείται 

ποινική ρήτρα ίση µε 1.000,00 €, για αναπόδεικτη ζηµία (ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

και της έκτασης της ζηµίας) της Επιχείρησης εκ της συµβατικής παράβασης, της 

Επιχείρησης δικαιούµενου να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας, εφόσον αποδείξει ότι υπέστη τέτοια.   

Το Σωµατείο αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ποινική ρήτρα είναι δίκαιη 

και εύλογη και παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος να αµφισβητήσει το ύψος 

αυτής ως υπέρµετρο.   

Η ποινική ρήτρα συµφωνείται καταβλητέα εντός 10 ηµερών από την προς αυτό 

όχληση.   

22.- Το Σωµατείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και 

Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Επιχείρησης (αρ. απόφασης ∆.Σ. 

00η 00/00/2020), έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισµού, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαµβάνει, υποχρεούµενο σε πλήρη 

και πιστή τήρησή τους.    
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23.- Η παρούσα συµφωνία καταργεί κάθε προηγούµενη, προφορική ή γραπτή, 

συµφωνία και αποτελεί το µοναδικό συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών.   

24.- Καµία προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή αυτής της συµφωνίας δεν θα είναι 

ισχυρή, παρά µόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραµµένη και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από τα συµβαλλόµενα µέρη 

δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το νόµο ή από το παρόν, εφ’ άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώµατα αυτά, τα οποία 

θα µπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

Εποµένως, και οποιαδήποτε ανοχή της ΚΕΔΧ σε συµβατική παράβαση εκ µέρους 

του Σωµατείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε 

µπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωµατείο µε σκοπό τη συνέχιση της 

συµβατικής του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε βάρος του 

συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, λύση της σύµβασης σε επόµενη 

παράβαση κ.λ.π.).  

25.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 

οριστικής, µε απόφαση της Επιχείρησης ή άλλης αρµόδιας αρχής, λόγω σοβαρού 

λόγου ή έκτακτης ανάγκης, ρητά συµφωνείται ότι θα παύει το δικαίωµα χρήσης των 

εγκαταστάσεων από το Σωµατείο, έως τη νόµιµη επαναλειτουργία, χωρίς εκ του 

λόγου αυτού να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα του Σωµατείου, σε αποζηµίωση ή σε 

οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση από την Επιχείρηση ή τον Δήμο ούτε να 

παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας σύµβασης. Για το διάστημα διακοπής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν θα οφείλεται πληρωμή στην ΚΕΔΧ. 

26.- Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της 

σύµβασης,  η οποία θα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της.   

27.- Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούµενες διευθύνσεις της 

έδρας των συµβαλλοµένων, όσο ο ένας συµβαλλόµενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 

εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του.  

28.- Αρµόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων από την εκτέλεση ή µε αφορµή το παρόν είναι αποκλειστικά τα 

∆ικαστήρια του Ηρακλείου.  

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 

Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Χερσονήσου (αρ. αποφ. ∆.Σ. ……………….) σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και, αφού 

ΑΔΑ: ΩΦΙΞΟΛ6Χ-02Γ



63 

έγινε πλήρως αποδεκτό από τους συµβαλλόµενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, 

αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Β. Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ/ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

  

    Στην Χερσόνησο σήµερα, την ……………. του έτους 2020, ηµέρα ……………. 

και ώρα ………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στ…… οδός …….., 

µε Α.Φ.Μ. ….., ∆.Ο.Υ. ……. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της  κ. 

Ιωάννη Μηλάκη,  ο οποίος ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 

κατόπιν των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης κατά 

περίπτωση (συνεδριάσεις 00η 00/00/2020 και 00η 00/00/2020), καλούµενη εφεξής «η 

Επιχείρηση» και  

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

στη …. ………………………………… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 

∆.Σ. ……………………………., σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό 

έγγραφο που έχει υποβάλει το Σωµατείο στην Επιχείρηση, µε Α.Φ.Μ. 

………………., ∆ΟY …………………, καλούµενο εφεξής «το Σωµατείο», 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

1.- Η Επιχείρηση παραχωρεί για χρήση στο Σωµατείο τις εγκαταστάσεις στο 

Κλειστό/Ανοιχτό Γυµναστήριο/Γήπεδο ………..………………………. στην 

……..……………………. µαζί µε τα αποδυτήρια, και τις κερκίδες, εφεξής του 

παραχωρούµενου χώρου καλούµενου «εγκαταστάσεις», για το χρονικό διάστηµα από 

00/0/2020 έως 00/00/2020, για ……. ώρες τον μήνα, αποκλειστικά και µόνο για την 

εκγύµναση και αγώνες της οµάδος του Σωµατείου «……………………...» και με 

αντίτιμο το ποσό των …………. € τον μήνα. 

………………………………………………………………………………………… 

Αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της διάρκειας της σύµβασης και είναι δυνατή 

µόνον η έγγραφη παράταση ή ανανέωση του παρόντος, µε τους ίδιους ή άλλους 

όρους που θα συµφωνηθούν.   

2.- Το πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη 

συµβατική διάρκεια και θα διαµορφωθεί κατόπιν συνεννόησης της Επιχείρησης µε 
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τον τεχνικό της οµάδας ή άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει το Σωµατείο. Το 

πρόγραµµα καταρτίζεται, συµφωνείται και τροποποιείται εγγράφως και τηρείται 

αυστηρά ως προς τη λήξη των ωρών προπονήσεων και αγώνων.   

Η Επιχείρηση έχει δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα µονοµερώς, σύµφωνα 

µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της συµβατικής 

περιόδου, αφού ενηµερώσει εγκαίρως το Σωµατείο και τις Οµοσπονδίες.   

Στο Σωµατείο θα παρέχεται αποδυτήριο καθαρό (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση), µε θέρµανση και ζεστό νερό για µπάνιο (εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα). Επίσης στους αγώνες θα παραχωρείται αποδυτήριο σε πλήρη 

λειτουργία για την φιλοξενούµενη οµάδα και τους διαιτητές (εφόσον υπάρχει στην 

εγκατάσταση).    

3.- Μετά από κάθε χρήση, το Σωµατείο υποχρεούται να αδειάζει αμέσως τις 

εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στη 

θέση και κατάσταση που ήταν πριν, σύµφωνα µε υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας 

της Επιχείρησης και του προσωπικού της Επιχείρησης.   

4.- Για τη χρήση των εγκαταστάσεων συµφωνείται οικονοµικό αντάλλαγµα 

(µίσθωµα).  

Το οικονομικό αντάλλαγµα ορίζεται καθ’ όλη τη συµβατική διάρκεια µε κανονιστική 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΧ έπειτα από πρόταση του Τμήματος 

Αθλητισμού της Επιχείρησης, η οποία λαµβάνεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύει µέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 

τον Ιούνιο του επόµενου έτους.  

Αυτά τα ποσά βαρύνονται με ποσοστά 3% για το τέλος χαρτοσήµου και 20% τέλους 

χαρτοσήµου ΟΓΑ, καταβλητέα ταυτόχρονα µε την καταβολή των δόσεων.   

Τo οφειλόµενο αντάλλαγµα θα καταβάλλεται στην ταµειακή – οικονοµική υπηρεσία 

της Επιχείρησης ή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΔΧ. 

Η καταβολή του οφειλόµενου ανταλλάγµατος αποδεικνύεται µόνο µε ∆ιπλότυπο 

Είσπραξης της Επιχείρησης ή της Τράπεζας. 

Το ανωτέρω οικονοµικό αντάλλαγµα δεν απαλλάσσει το Σωµατείο από την 

υποχρέωση καταβολής στην Επιχείρηση των ποσοστών επί της αξίας των εισιτηρίων, 

συγκεκριµένα ποσοστού 15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων εκ των εισιτηρίων.  

Σε αυτήν την περίπτωση το Σωματείο υποβάλλει στην ΚΕΔΧ τα συμφωνητικά που 

κατατέθηκαν στην Εφορία για να αποδοθεί το νόμιμο ποσοστό στην ΚΕΔΧ. 
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5.- Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα ενεργείται µε µέριµνα του 

Σωµατείου. 

6.- Η καταβολή του ανταλλάγµατος για τη χρήση των εγκαταστάσεων θα γίνεται σε 3 

ισόποσες δόσεις ως εξής: Μέχρι 6/9 συµφωνείται καταβλητέα η πρώτη δόση ως 

προκαταβολή για τη χρήση των εγκαταστάσεων, έως 10/1 η δεύτερη δόση και έως 

15/4 η τρίτη δόση για το αντάλλαγµα που οφείλεται έως τη λήξη της παραχώρησης, 

µε πλήρη εξόφληση όλων των οφειλοµένων για τη χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ 

όλη τη συµβατική διάρκεια. Στη λήξη της παραχώρησης σε κάθε περίπτωση γίνεται 

εκκαθάριση και εξόφληση πιθανών οφειλών που δεν έχουν εξοφληθεί µε βάση την 

πραγµατοποιηθείσα χρήση. 

7.- Το Σωµατείο οφείλει το αντάλλαγµα για τις προγραµµατισµένες ώρες 

προπόνησης και αγώνων, ακόµη και εάν αυτές δεν πραγµατοποιηθούν. Το ως άνω 

συµφωνηµένο αντάλλαγµα οφείλεται ως εκ τούτου ανεξάρτητα από την πραγµατική 

ή µη χρήση των εγκαταστάσεων. Το αντίτιμο δεν θα οφείλεται μόνον σε περίπτωση 

που οι χώροι/εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν την ίδια ώρα από την ΚΕΔΧ για 

δικές της δραστηριότητες ή σε περίπτωση που η χρήσης των εγκαταστάσεων δεν 

είναι δυνατή από λόγουης ανωτέρας βίας. 

Η προπόνηση της οµάδας και οι αγώνες θα θεωρούνται πραγµατοποιηθείσες και το 

αντάλλαγµα θα οφείλεται ανεξαρτήτως του αριθµού των αθλητών, οµάδων και 

θεατών που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις (γήπεδο κ.λ.π.).  

8.- Το Σωµατείο δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας του και 

απολύτως κατάλληλες για την προοριζόµενη χρήση. ∆εν δικαιούται να προβεί σε 

καµία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από την 

Επιχείρηση.    

9.- Το σωµατείο-διοργανωτής  είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την έκδοση σχετικής 

άδειας για τους αγώνες καθώς και για την εξασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια 

αυτών.  

10.- Το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα την ισχύουσα 

εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νοµοθεσία. Φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη έναντι των αθλητών της οµάδας, των προπονητών της οµάδας, 

κάθε συνεργάτη του, καθώς και έναντι του νόµου και των εντεταλµένων δηµόσιων 

φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).   

11.- Η Επιχείρηση δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε το Σωµατείο µε το 

προσωπικό που χρησιµοποιεί και µε τους εκπαιδευόµενους/προπονούµενους, έναντι 
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των οποίων αποκλειστικά υπόχρεο για οτιδήποτε (µισθοδοσία, καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών, τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι 

πάντα το Σωµατείο. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση υποχρεωθεί να καταβάλει 

οτιδήποτε σε οποιονδήποτε εξαιτίας ή µε αφορµή τη χρήση των εγκαταστάσεων από 

το Σωµατείο, έχει δικαίωµα να αναχθεί κατά του Σωµατείου, αναζητώντας οτιδήποτε 

υποχρεώθηκε να καταβάλει.  

12.- Το Σωµατείο διασφαλίζει ότι χρησιµοποιεί νόµιµα αδειοδοτηµένο και νόµιµα 

απασχολούµενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, τηρεί 

όλους τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα, χρησιµοποιεί και 

έχει άµεσα διαθέσιµο καθ’ όλη της διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων ασφαλή και 

κατάλληλο εξοπλισµό εκπαίδευσης/προπόνησης, εφόσον τέτοιος εξοπλισµός 

απαιτείται και τηρεί εν γένει όλους τους κανόνες που ο νόµος και η υποχρέωση 

πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το παρόν.   

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

της προπονητικής οµάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι της Επιχείρησης καθώς και 

έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε υλική (θετική ή αποθετική) ή ηθική ζημία, σε 

πρόσωπα ή πράγµατα, η οποία προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των εγκαταστάσεων, 

από οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η Επιχείρηση δεν φέρει καµία σχετική ευθύνη. 

Εφόσον δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ µέρους του Σωµατείου, η 

Επιχείρηση έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει 

από το Σωµατείο την άµεση σύναψη σύµβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης µε 

δαπάνη του Σωµατείου. Η σύµβαση κοινοποιείται στην Επιχείρηση εντός 5 ηµερών 

από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη συµβατική διάρκεια και κάθε είδους ευθύνη από 

οποιαδήποτε αιτία. Η µη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης από το Σωµατείο ή η 

σύναψη σύµβασης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Επιχείρησης αποτελεί 

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία της σύµβασης από την Επιχείρηση 

κατά τα προβλεπόµενα στη συνέχεια.   

Το Σωµατείο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει χωρίς καµία καθυστέρηση την 

Επιχείρηση για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή 

χρήση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε είδους ζηµιών κατά οποιουδήποτε, 

ακόµη και αν η Επιχείρηση κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική ευθύνη.   

14.- Το Σωµατείο ευθύνεται για κάθε φθορά, βλάβη και ζηµία στις εγκαταστάσεις 

(δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις κ.λ.π.), ή και σε άλλους χώρους αυτού που προκλήθηκαν από το ίδιο, 
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αθλητές του, υπαλλήλους του ή θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και 

της τέλεσης των προπονήσεων και αγώνων εκτός και αν αυτές προκλήθηκαν από 

φυσικές φθορές.  

Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας θα αποτιµάται η αξία 

της αµέσως από την Επιχείρηση δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του 

παρουσία του Σωµατείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλµένου οργάνου ή 

υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, όπου θα 

περιγράφεται η ζηµία καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) 

αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση που το Σωµατείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ανωτέρω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από την Επιχείρηση και κοινοποιείται 

στο Σωµατείο – που δεν µπορεί να το αµφισβητήσει - µαζί µε πρόσκληση προς 

άµεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµίας. Η Επιχείρηση δύναται 

να θέσει και εύλογη προθεσµία προς την προκαταβολή της δαπάνης που δεν µπορεί 

πάντως να υπερβεί τις 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο 

Σωµατείο. Το Σωµατείο δεν δικαιούται σε in natura αποκατάσταση οποιασδήποτε 

φθοράς, βλάβης ή ζηµίας, η οποία αποκαθίσταται µε µέριµνα της Επιχείρησης και 

υποχρεούται σε προκαταβολή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, εκτός και αν 

επιτρέψει διαφορετικά εγγράφως κάτι τέτοιο η Επιχείρηση.  

15.- Απαγορεύεται στο Σωµατείο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις χρησιµοποιούµενες 

εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο αυτού  οποιασδήποτε εµπορικής διαφήµισης 

χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. 

16.- Εκτός από το συμφωνηθέν τίμημα το Σωµατείο δεν είναι υπόχρεο σε καταβολή 

καμίας εν γένει λειτουργικής δαπάνης. 

17.- Απαγορεύεται στο Σωµατείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, 

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε οποιονδήποτε τρίτο, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα και για οποιονδήποτε σκοπό. 

Απαγορεύεται επίσης στο Σωµατείο η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων, 

των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν σε άλλη ηλικιακή 

οµάδα / κατηγορία ή µεµονωµένους αθλητές του ή σε άλλες «οµάδες» αθλουµένων 

του.  

18.- Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να καταγγείλει, εγγράφως µόνο, 

την παρούσα σύµβαση για σπουδαίο λόγο τηρώντας προθεσµία 10 ηµερών από την 
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υπογραφή της. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση λύεται µε την πάροδο των 10 

ηµερών αζηµίως εκατέρωθεν. 

19.- Εκ του παρόντος συµφωνητικού κανένας περιορισµός δεν υφίσταται στο 

δικαίωµα της Επιχείρησης προς παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, των ίδιων (σε 

άλλες ώρες εκτός του προγράµµατος) ή άλλων εγκαταστάσεων αυτού και 

οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και µε όποιους όρους κρίνει ως αναγκαίους και 

σκόπιµους.  

20.- Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος από το Σωµατείο έχει ως αποτέλεσµα τη λύση της 

σύµβασης, οπότε στην περίπτωση αυτή το Σωµατείο και κάθε αθλητής του ή οµάδα 

και κάθε τρίτος εν γένει που έλκει δικαιώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων από το 

Σωµατείο, αποµακρύνονται άµεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις αυτού, οι 

οποίες αποδίδονται άµεσα στην Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε 

αξίωσή της προς καταβολή αποζηµίωσης, καθώς και για τυχόν διαφυγόντα έσοδα 

λόγω της πρόωρης λύσης του παρόντος εξαιτίας συµβατικής παράβασης εκ μέρους 

του Σωµατείου.  

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει δικαστικά την αποκατάσταση και κάθε 

άλλης θετικής ή αποθετικής ζηµιάς.  

21.- Για κάθε παραβίαση της σύµβασης εκ µέρους του Σωµατείου, που κατά τα 

προαναφερόµενα συνεπάγεται λύση του παρόντος συµφωνητικού, συµφωνείται 

ποινική ρήτρα ίση µε 1.000,00 €, για αναπόδεικτη ζηµία (ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

και της έκτασης της ζηµίας) της Επιχείρησης εκ της συµβατικής παράβασης, της 

Επιχείρησης δικαιούµενου να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας, εφόσον αποδείξει ότι υπέστη τέτοια.   

Το Σωµατείο αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ποινική ρήτρα είναι δίκαιη 

και εύλογη και παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος να αµφισβητήσει το ύψος 

αυτής ως υπέρµετρο.   

Η ποινική ρήτρα συµφωνείται καταβλητέα εντός 10 ηµερών από την προς αυτό 

όχληση.   

22.- Το Σωµατείο έλαβε γνώση των όρων του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και 

Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Επιχείρησης (αρ. απόφασης ∆.Σ. 

00η 00/00/2020), έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισµού, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού και αποδέχεται πλήρως και 
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ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαµβάνει, υποχρεούµενο σε πλήρη 

και πιστή τήρησή τους.    

23.- Η παρούσα συµφωνία καταργεί κάθε προηγούµενη, προφορική ή γραπτή, 

συµφωνία και αποτελεί το µοναδικό συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών.   

24.- Καµία προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή αυτής της συµφωνίας δεν θα είναι 

ισχυρή, παρά µόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραµµένη και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από τα συµβαλλόµενα µέρη 

δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το νόµο ή από το παρόν, εφ’ άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώµατα αυτά, τα οποία 

θα µπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

Εποµένως, και οποιαδήποτε ανοχή της ΚΕΔΧ σε συµβατική παράβαση εκ µέρους 

του Σωµατείου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε 

µπορεί να γίνει επίκληση αυτής από το Σωµατείο µε σκοπό τη συνέχιση της 

συµβατικής του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε βάρος του 

συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, λύση της σύµβασης σε επόµενη 

παράβαση κ.λ.π.).  

25.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 

οριστικής, µε απόφαση της Επιχείρησης ή άλλης αρµόδιας αρχής, λόγω σοβαρού 

λόγου ή έκτακτης ανάγκης, ρητά συµφωνείται ότι θα παύει το δικαίωµα χρήσης των 

εγκαταστάσεων από το Σωµατείο, έως τη νόµιµη επαναλειτουργία, χωρίς εκ του 

λόγου αυτού να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα του Σωµατείου, σε αποζηµίωση ή σε 

οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση από την Επιχείρηση ή τον Δήμο ούτε να 

παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας σύµβασης. Για το διάστημα διακοπής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν θα οφείλεται πληρωμή στην ΚΕΔΧ. 

26.- Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της 

σύµβασης,  η οποία θα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της.   

27.- Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούµενες διευθύνσεις της 

έδρας των συµβαλλοµένων, όσο ο ένας συµβαλλόµενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 

εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του.  

28.- Αρµόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων από την εκτέλεση ή µε αφορµή το παρόν είναι αποκλειστικά τα 

∆ικαστήρια του Ηρακλείου.  
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Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 

Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Χερσονήσου (αρ. αποφ. ∆.Σ. ……………….) σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και, αφού 

έγινε πλήρως αποδεκτό από τους συµβαλλόµενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, 

αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
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3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 
(ΤΙΜΗΜΑ) 

 

Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

  

    Στην Χερσόνησο σήµερα, την ……………. του έτους 2020, ηµέρα ……………. 

και ώρα ………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

Α) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στ…… οδός …….., 

µε Α.Φ.Μ. ….., ∆.Ο.Υ. ……. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της  κ. 

Ιωάννη Μηλάκη,  ο οποίος ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 

κατόπιν των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης κατά 

περίπτωση (συνεδριάσεις 00η 00/00/2020 και 00η 00/00/2020), καλούµενη εφεξής «η 

Επιχείρηση» και  

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

στη …. ………………………………… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 

∆.Σ. ……………………………., σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. ……… σχετικό 

έγγραφο που έχει υποβάλει το Σωµατείο στην Επιχείρηση, µε Α.Φ.Μ. 

………………., ∆ΟY …………………, ή το φυσικο πρόσωπο .... (Ονοματεπώνυμο), 

κάτοικος ……, με ΑΔΤ ….. και ΑΦΜ ….. καλούμενο εφεξής «Αντισυμβαλλόμενος»  

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

1.- Η Επιχείρηση παραχωρεί για χρήση στον Αντισυμβαλλόμενο τις εγκαταστάσεις 

στο ……………………. στην ……..……………………. µαζί µε τα αποδυτήρια, και 

τις κερκίδες, εφεξής του παραχωρούµενου χώρου καλούµενου «εγκαταστάσεις», για 

το χρονικό διάστηµα από 00/0/2020 έως 00/00/2020, αποκλειστικά και µόνο για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο ………………….. και με τίμημα το ποσόν 

των ……… €. 

………………………………………………………………………………………….. 
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2.-  Στον Αντισυμβαλλόμενο θα παρασχεθεί αποδυτήριο σε πλήρη λειτουργία για 

τους διοργανωτές της εκδήλωσης (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) καθαρό, µε 

θέρµανση και ζεστό νερό για µπάνιο (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα). 

3.- Μετά το τέλος της εκδήλωσης δηλαδή στις …… και ώρα ….. ο 

Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται αµέσως να αδειάσει τις εγκαταστάσεις, να 

παραδώσει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στη θέση και 

κατάσταση που ήταν πριν, σύµφωνα µε υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας της 

Επιχείρησης και του προσωπικού της Επιχείρησης.   

4.- Για τη χρήση των εγκαταστάσεων συµφωνείται οικονοµικό αντάλλαγµα. 

Το αντάλλαγµα αυτό ορίζεται µε κανονιστική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

της ΚΕΔΧ έπειτα από πρόταση του Τμήματος Αθλητισμού της Επιχείρησης, η οποία 

λαµβάνεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον Ιούνιο κάθε έτους και 

ισχύει µέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου τον Ιούνιο του επόµενου έτους. 

Αυτό το  ποσό βαρύνεται από ποσοστά 3% για το τέλος χαρτοσήµου και 20% τέλους 

χαρτοσήµου ΟΓΑ, καταβλητέα ταυτόχρονα µε την καταβολή του οικονομικού 

ανταλλάγματος. 

Τo οφειλόµενο αντάλλαγµα θα καταβάλλεται στην ταµειακή – οικονοµική υπηρεσία 

της Επιχείρησης ή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΔΧ. 

Η καταβολή του οφειλόµενου ανταλλάγµατος αποδεικνύεται µόνο µε ∆ιπλότυπο 

Είσπραξης της Επιχείρησης ή της Τράπεζας. 

Το ανωτέρω οικονοµικό αντάλλαγµα δεν απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από 

την υποχρέωση καταβολής στην Επιχείρηση των ποσοστών επί της αξίας των 

εισιτηρίων συγκεκριµένα ποσοστού 15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων εκ των 

εισιτηρίων. 

5.- Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα ενεργείται µε µέριµνα του 

Αντισυμβαλλόμενου. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στις εισόδους 

των θεατών, προκειµένου να ελέγξει εάν πωλούνται εισιτήρια και εάν οι θεατές 

εισέρχονται µε εισιτήριο στον παραχωρηµένο προς χρήση χώρο από την Επιχείρηση, 

προκειµένου να διασφαλίσει την αξίωσή της µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.   

6.- Η καταβολή του οικονομικού ανταλλάγµατος για τη χρήση των εγκαταστάσεων 

θα καταβάλλεται πρίν από την έναρξη της εκδήλωσης. Μη προκαταβολή του 

οικονομικού ανταλλάγματος δίδει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να καταγγείλει το 

παρόν και να ακυρώσει την προγραμματισμένη εκδήλωση. 
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7.- Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει το αντάλλαγµα για την προγραµµατισµένη 

εκδήλωση, ακόµη και εάν αυτή δεν πραγµατοποιηθεί. Το ανωτέρω συµφωνηµένο 

αντάλλαγµα οφείλεται ως εκ τούτου ανεξάρτητα από την πραγµατική ή µη χρήση 

των εγκαταστάσεων. 

8.- Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις είναι της τελείας αρεσκείας 

του και απολύτως κατάλληλες για την προοριζόµενη χρήση. ∆εν δικαιούται να προβεί 

σε καµία τροποποίηση, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσει κάτι τέτοιο από 

την Επιχείρηση.    

9.- Ο Αντισυμβαλλόμενος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση σχετικών 

αδειών, εάν αυτές απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 

εκδήλωσης  καθώς και για την εξασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια αυτής.  

10.- Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωµένος να τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα την 

ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νοµοθεσία και φέρει την 

πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι όλων των ενεργά συμμετεχόντων στην 

εκδήλωση, κάθε συνεργάτη του, καθώς και έναντι του νόµου και των εντεταλµένων 

δηµόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, κλπ).   

11.- Η Επιχείρηση δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε τον Αντισυμβαλλόμενο 

και µε το προσωπικό που χρησιµοποιεί, έναντι των οποίων αποκλειστικά υπόχρεος 

για οτιδήποτε (µισθοδοσία, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, τήρηση κανόνων 

ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι πάντα ο Αντισυμβαλλόμενος. Σε περίπτωση 

που η Επιχείρηση υποχρεωθεί να καταβάλει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε εξαιτίας ή µε 

αφορµή τη χρήση των εγκαταστάσεων από τον Αντισυμβαλλόμενο, έχει δικαίωµα να 

αναχθεί κατά αυτού, αναζητώντας οτιδήποτε υποχρεώθηκε να καταβάλει.  

12.- Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι χρησιµοποιεί νόµιµα αδειοδοτηµένο και 

νόµιµα απασχολούµενο, εκπαιδευµένο, έµπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, 

τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα για την 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης  και τηρεί εν γένει όλους τους 

κανόνες που ο νόµος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των 

εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το παρόν. 

13.- Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει την πλήρη αστική ευθύνη έναντι των ενεργά 

συμμετεχόντων στην εκδήλωση, έναντι κάθε συνεργάτη του, έναντι της Επιχείρησης 

καθώς και έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε υλική (θετική ή αποθετική) ή ηθική 

ζημία σε πρόσωπα ή πράγµατα, προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των 

εγκαταστάσεων για την προετοιμασία και διενέργεια της εκδήλωσης, από 
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οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η Επιχείρηση δεν φέρει καµία σχετική ευθύνη. Εφόσον 

δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ µέρους του Αντισυμβαλλομένου, η 

Επιχείρηση έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να απαιτήσει 

από τον Αντισυμβαλλόμενο την άµεση σύναψη σύµβασης ασφάλισης της αστικής 

ευθύνης µε δαπάνη του Αντισυμβαλλομένου. Η σύµβαση κοινοποιείται στην 

Επιχείρηση εντός 5 ηµερών από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη συµβατική διάρκεια 

και κάθε είδους ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία. Η µη σύναψη της ασφαλιστικής 

σύµβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο ή η σύναψη σύµβασης που δεν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της Επιχείρησης αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την καταγγελία 

της σύµβασης από την Επιχείρηση κατά τα προβλεπόµενα στη συνέχεια.   

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει χωρίς καµία καθυστέρηση 

την Επιχείρηση για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και αφορά στην ασφαλή 

χρήση των εγκαταστάσεων και στην πρόληψη κάθε είδους ζηµιών κατά 

οποιουδήποτε, ακόµη και αν η Επιχείρηση κατά τα ανωτέρω δεν φέρει τη σχετική 

ευθύνη.   

14.- Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για κάθε φθορά, βλάβη και ζηµία στις 

εγκαταστάσεις (δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώµατα, είδη υγιεινής, 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), ή και σε άλλους χώρους του ………….…………., 

που προκλήθηκαν από το ίδιο, των ενεργά συμμετεχόντων στην εκδήλωση, τους 

υπαλλήλους του ή από τους θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και της 

τέλεσης της εκδήλωσης. 

Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας θα αποτιµάται η αξία 

της αµέσως από την Επιχείρηση δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου του 

παρουσία του Αντισυμβαλλομένου όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλµένου 

οργάνου ή υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άµεσα πρωτόκολλο ζηµιών, όπου θα 

περιγράφεται η ζηµία καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος ή η αξία (δαπάνη) 

αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται µονοµερώς από την Επιχείρηση και κοινοποιείται 

στον Αντισυμβαλλόμενο – που δεν µπορεί να το αµφισβητήσει - µαζί µε πρόσκληση 

προς άµεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµίας. Η Επιχείρηση 

δύναται να θέσει εύλογη προθεσµία προς την προκαταβολή της δαπάνης 

αποκατάστασης της ζημίας, που δεν µπορεί πάντως να υπερβεί τις 10 ηµέρες από την 

κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στον Αντισυμβαλλόμενο. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν 
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δικαιούται σε in natura αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας, η 

οποία αποκαθίσταται µε µέριµνα της Επιχείρησης και υποχρεούται σε προκαταβολή 

της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, εκτός και αν επιτρέψει διαφορετικά εγγράφως κάτι 

τέτοιο η Επιχείρηση.  

15.- Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο η ανάρτηση, τοιχοκόλληση στις 

χρησιµοποιούµενες εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε χώρο του  ……………….. 

οποιασδήποτε εµπορικής διαφήµισης χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.    

16.- Το οικονομικό αντάλλαγμα αποτελεί την ανάλογη εύλογη συµµετοχή του 

Αντισυμβαλλομενου στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης των εγκαταστάσεων. Οι  

εγκαταστάσεις δεν θα παραχωρηθούν, αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αποδεχθεί την εν 

λόγω εύλογη συµµετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής αυτής.   

17.- Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο η παραχώρηση της χρήσης των 

εγκαταστάσεων, των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση σύµφωνα µε το παρόν, σε 

οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα και για 

οποιονδήποτε σκοπό. 

18.- Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να καταγγείλει, μόνον εγγράφως, 

την παρούσα σύµβαση για σπουδαίο λόγο τηρώντας προθεσµία 10 ηµερών από την 

υπογραφή της. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση λύεται µε την πάροδο των 10 

ηµερών αζηµίως εκατέρωθεν. 

19.- Εκ του παρόντος συµφωνητικού κανένας περιορισµός δεν υφίσταται στο 

δικαίωµα της Επιχείρησης προς παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, των ίδιων (σε 

άλλες ώρες εκτός των συμφωνηθέντων μέσω του παρόντος) ή άλλων εγκαταστάσεων 

του ……………….. και οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς 

οποιονδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για οποιαδήποτε χρήση και µε όποιους 

όρους κρίνει ως αναγκαίους και σκόπιµους.  

20.- Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού είναι ουσιώδεις. Παράβαση 

οποιουδήποτε όρου του παρόντος από τον Αντισυμβαλλόμενο έχει ως αποτέλεσµα τη 

λύση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος και κάθε τρίτος εν 

γένει που έλκει δικαιώµατα χρήσης των εγκαταστάσεων από τον Αντισυμβαλλόμενο 

βάσει της παρούσας, αποµακρύνονται άµεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις 

του  ……………….., οι οποίες αποδίδονται άµεσα στην Επιχείρηση. Η Επιχείρηση 

επιφυλάσσεται για κάθε αξίωσή της προς καταβολή αποζηµίωσης, καθώς και για 

τυχόν διαφυγόντα έσοδα λόγω της πρόωρης λύσης του παρόντος εξαιτίας συµβατικής 

παράβασης του Αντισυμβαλλομένου.  
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Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει δικαστικά την αποκατάσταση και κάθε 

άλλης θετικής ή αποθετικής ζηµιάς.  

21.- Για κάθε παραβίαση της σύµβασης εκ µέρους του Αντισυμβαλλομένου που κατά 

τα προαναφερόµενα συνεπάγεται λύση του παρόντος συµφωνητικού, συµφωνείται 

ποινική ρήτρα ίση µε 1.000,00 €, για αναπόδεικτη ζηµία (ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

και της έκτασης της ζηµίας) της Επιχείρησης εκ της συµβατικής παράβασης, της 

Επιχείρησης δικαιούµενου να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας.   

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ποινική ρήτρα είναι 

δίκαιη και εύλογη και παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος να αμφισβητήσει το 

ύψος αυτής ως υπέρµετρο.   

Η ποινική ρήτρα συµφωνείται καταβλητέα εντός 10 ηµερών από την προς αυτόν 

όχληση.   

22.- Ο Αντισυμβαλλόμενος έλαβε γνώση των όρων του Κανονισµού Λειτουργίας 

Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Επιχείρησης (αρ. 

απόφασης ∆.Σ. 00η 00/00/2020), έλαβε φωτοαντίγραφο του Κανονισµού, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού και αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαµβάνει, υποχρεούµενο σε 

πλήρη και πιστή τήρησή τους. 

23.- Η παρούσα συµφωνία καταργεί κάθε προηγούµενη, προφορική ή γραπτή, 

συµφωνία και αποτελεί το µοναδικό συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών.   

24.- Καµία προσθήκη, τροποποίηση ή αλλαγή αυτής της συµφωνίας δεν θα είναι 

ισχυρή, παρά µόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραµµένη και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Η τυχόν µη έγκαιρη άσκηση από τα συµβαλλόµενα µέρη 

δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το νόµο ή από το παρόν, εφ’ άπαξ ή κατ’ 

επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώµατα αυτά, τα οποία 

θα µπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

Εποµένως οποιαδήποτε ανοχή της ΚΕΔΧ σε συµβατική παράβαση εκ µέρους του 

Αντισυμβαλλομένου δεν συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 

ούτε µπορεί να γίνει επίκληση αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο µε σκοπό τη 

συνέχιση της συµβατικής του παράβασης ή για την απόκρουση των επαχθών σε 

βάρος του συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζηµίωση, λύση της σύµβασης σε 

επόµενη παράβαση κ.λ.π.).  
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25.- Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινής ή 

οριστικής, µε απόφαση της Επιχείρησης ή άλλης αρµόδιας αρχής, για σοβαρούς 

λόγους ή για λόγους έκτακτης ανάγκης, ρητά συµφωνείται ότι θα παύει το δικαίωµα 

χρήσης των εγκαταστάσεων από τον Αντισυμβαλλόμενο, έως τη νόµιµη 

επαναλειτουργία, χωρίς εκ του λόγου αυτού να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα του 

Αντισυμβαλλόμενου, σε αποζηµίωση ή σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή διευκόλυνση 

από την Επιχείρηση ή από τον Δήμο ούτε να παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας 

σύµβασης. 

26.- Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλης της 

σύµβασης,  η οποία θα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως προς τους λοιπούς όρους της.   

27.- Όλες οι κοινοποιήσεις και οι επιδόσεις γίνονται στις δηλούµενες διευθύνσεις της 

έδρας των συµβαλλοµένων, όσο ο ένας συµβαλλόµενος δεν κοινοποιεί στον άλλο 

εγγράφως τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του.  

28.- Αρµόδια αρχή για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει µεταξύ 

των συµβαλλοµένων από την εκτέλεση ή µε αφορµή το παρόν είναι αποκλειστικά τα 

∆ικαστήρια του Ηρακλείου.  

Το παρόν συντάχθηκε βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών 

Αθλητικών Χώρων – Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Χερσονήσου (αρ. αποφ. ∆.Σ. ……………….) σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και, αφού 

έγινε πλήρως αποδεκτό από τους συµβαλλόµενους κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, 

αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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4. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 
      

 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-21 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 
Email: kinofelis@hersonisos.gr 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ: ………………………………………….. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ………………………………………... 

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: …………………………………………………. 

ΤΗΛ: …………………………………………………….. 

Email: ………………………………….. 

FACEBOOK: …………………………………………………… 

INSTΑGRAM: …………………………………………………..   

 

Παρακαλούμε όπως μας παραχωρηθεί η περιορισμένη και περιοδική χρήση 

τ__________________ 

___________________________________________________________________________

______ 

για το χρονικό διάστημα 

_____________________________________________________________ 

και για τον σκοπό 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______ 

κατά τις ημέρες _________________________________ και ώρες 

___________________________   

Δηλώνουμε, ότι έχουμε λάβει γνώση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας των κλειστών 

και ανοικτών Αθλητικών χώρων/γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (ΚΕΔΧ) και τους αποδεχόμαστε στο σύνολό τους. 

Χερσόνησος,  

Ο Αιτών 

 

 

 

(Υπογραφή, σφραγίδα) 
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5. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-21 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 
Email: kinofelis@hersonisos.gr 

 

ΑΙΤΩΝ: …………………………………………….. 

ΑΔΤ: ………………………………………............ 

Δ/ΝΣΗ: …………………………………………………. 

ΤΗΛ: …………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………..  

FACEBOOK: ………………………………………….. 

INSTAGRAM: ………………………………………… 

 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί η περιορισμένη και περιοδική χρήση 

τ_____________________ 

για το χρονικό διάστημα 

_____________________________________________________________ 

και για τον σκοπό 

___________________________________________________________________ 

κατά τις ημέρες ___________________________________ και ώρες 

_________________________ 

Συνημμένα αποστέλλω: 

• Βεβαίωση ιατρού, καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας 

του και την ικανότητά του να αθλείται,  

• Φωτοτυπία ταυτότητας,  

• Δύο (2) φωτογραφίες   

• Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. 

(Για ανήλικο την αίτηση υποβάλει ο γονέας ή κηδεμόνας) 
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Δηλώνω, ότι έχω λάβει γνώση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας των κλειστών και 

ανοικτών Αθλητικών χώρων/γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Χερσονήσου (ΚΕΔΧ) και τους αποδέχομαι στο σύνολό τους. 

Χερσόνησος,  

Ο/Η Αιτών/ούσα 

(Υπογραφή) 
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