
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 40/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 10ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας   
την 17/9/2012 

 
Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση περί του «Κανονισµού αθλητικών εγκαταστάσεων ∆. 
∆ράµας».   
 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, 17η του µηνός Σεπτεµβρίου 2012 ,ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 53975/13-9-2012 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος 
Φουτσιτζής Χρήστος      
Κιοσσές Χρήστος      Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Παπαδόπουλος Γεώργιος     Ρεµόντης  Θεµιστοκλής  
Χατζηγιάννης Αναστάσιος      
Τερζής  Ανέστης 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 4ο    θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  παρουσιάζει 
στο σώµα το µε αριθµό πρωτοκόλλου 53960/13-9-2012   έγγραφο   του Γραφείου 
Παιδείας και Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ∆. ∆ράµας µε το 
οποίο µας διαβιβάστηκε σχέδιο του  «Κανονισµού αθλητικών εγκαταστάσεων 
∆. ∆ράµας» για το οποίο πρέπει εµείς ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα του εδαφίου ν της παρ. 1 του άρθρου 73 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 να εισηγηθούµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   Παρακαλώ είπε στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος στα µέλη  να αποφασίσετε σχετικά  . 
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε γνώση των παραπάνω άρθρων και του 
Σχεδίου του Κανονισµού, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
-Εισηγείται  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θετικά επί  του «Κανονισµού αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆. ∆ράµας»   όπως παρακάτω:                 
                                                                                                                                                                                               



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των 
εγκαταστάσεων/υποδοµών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του ∆ήµου ∆ράµας. Μέσω 
της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική 
λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του ∆ήµου ∆ράµας µε 
σκοπό: 
την υποστήριξη και προαγωγή του µαζικού - λαϊκού αθλητισµού όλων των ηλικιών. 
την υποστήριξη του σωµατειακού αθλητισµού. 
την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού όλων των βαθµίδων. 
την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωµατικής, πνευµατικής και ηθικής αγωγής των 
κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του ∆ήµου ∆ράµας. 
την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών 
εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού επιπέδου και φορέων 
τοπικού χαρακτήρα. 
την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών,  πολιτιστικών ή άλλων 
εκδηλώσεων για τα άτοµα µε αναπηρία. 

Άρθρο 2 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στις 
αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες (∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφεία), σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας. Ο ∆ήµαρχος 
(ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος) µπορεί, µε Αποφάσεις του, να αναθέτει σε ∆ηµοτικούς 
Υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού. 

Άρθρο 3 
ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι χώροι άθλησης λειτουργούν από 07:00 – 22:00 τις καθηµερινές. Οι ώρες λειτουργίας 
τους όµως µπορεί να καθορίζονται ανάλογα µε τα σχολικά προγράµµατα, αθλητικά 
προγράµµατα του ∆ήµου, προγράµµατα της ΓΓΑ, τις προπονήσεις και τους αγώνες των 
Αθλητικών Συλλόγων Σωµατείων (Ερασιτεχνικών και Επαγγελµατικών). Εφόσον 
προπονούνται ή αγωνίζονται επαγγελµατικές οµάδες, ο χρόνος µπορεί να παρατείνεται 
κατά περίπτωση, έως και µία ώρα. 
Τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν για τη 
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή και προπονήσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το ωράριο 
λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου 
Αντιδηµάρχου, µετά από σχετική εισήγηση τις αρµόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας 
Αθλητισµού του ∆. ∆ράµας. 

Άρθρο 4 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & 
ΦΟΡΕΙΣ 

• Κάθε υπηρεσία ∆ηµόσια, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, αθλητικός φορέας (οµοσπονδία, σωµατείο), 
ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας απευθύνεται εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) 
ηµέρες νωρίτερα, προς την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου 
∆ράµας, η οποία και απαντά σε κάθε αίτηµα, µετά από σχετική ενηµέρωση του 
∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 

• Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 
δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα. 



 
Άρθρο 5 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ/ΑΓΩΝΩΝ 

Στην περίπτωση που Αθλητικά Σωµατεία ή µέλη αυτών χρειάζεται να προπονούνται σε 
τακτικές ώρες, κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή, στους χώρους Άθλησης για την 
προετοιµασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και ∆ιεθνή 
Πρωταθλήµατα που έχουν έδρα το ∆ηµοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτηµα για χρήση 
χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό Σωµατείο, στην αρχή κάθε 
αθλητικής περιόδου. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραµµάτων αγώνων, τότε το 
αίτηµα-πρόγραµµα αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Οµοσπονδία ή Ένωση που 
οργανώνει το κάθε πρωτάθληµα. 
Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ράµας 
εξετάζει τα αιτήµατα και εισηγείται εγγράφως προς το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο για την κατανοµή των ωρών, κατά ηµέρα και εβδοµάδα, για κάθε άθληµα 
(Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντµπολ, Ποδόσφαιρο, Τένις, κ.λ.π.). Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος εγκρίνει το τελικό πρόγραµµα και το γνωρίζει στο κάθε Σωµατείο που έχει 
υποβάλλει αίτηµα. 
Το πρόγραµµα των προπονήσεων των Σωµατείων, δύναται να τροποποιηθεί µε νεότερη 
απόφαση του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ράµας, 
ανακοινώνει το εγκεκριµένο πρόγραµµα στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και 
είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρµογή 
αυτού. Μεµονωµένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωµατείων δύναται να λάβουν 
χώρα µετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ράµας και µετά από σχετική απόφαση του αρµόδιου 
Αντιδηµάρχου. 
Ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει 
προπόνηση Σωµατείου, όταν λόγοι ανώτερης βίας το επιβάλουν. 
Ο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Αντιδήµαρχος, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ράµας, φροντίζει - σε κάθε αθλητική υποδοµή - ώστε να 
υπάρχουν - πέρα από ώρες προπονήσεων Σωµατείων - και ώρες για προγράµµατα 
Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισµού, για Άτοµα µε Αναπηρία και για µεµονωµένα άτοµα που δεν 
είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο. 
Τα γήπεδα ποδοσφαίρου (πλην του ∆ηµοτικού Σταδίου) και οι εγκαταστάσεις τους 
(αποδυτήρια, κερκίδες κλπ) µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 
καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (συντήρηση 
αποδυτηρίων, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τη 
χρήση του γηπέδου. Σε κάθε  περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του 
γηπέδου και των εγκαταστάσεων από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε τρίτους (φυσικά 
πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, 
συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού και 
∆ηµοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να 
προβλέπεται και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου για την παραχώρηση ∆ηµοτικών 
Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει τα λειτουργικά 
έξοδα του διαστήµατος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης. 

 



Άρθρο 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ( ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ). 
Για να επιτραπεί η είσοδος και η χρήση σε ένα ∆ηµοτικό Χώρο Άθλησης, πρέπει: 
Κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο οµάδας. 
Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέσα για 
την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες κ.λ.π. 
Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού 
Σωµατείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται 
να προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή 
υπογράφει ο πρόεδρος του Σωµατείου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη 
δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του 
συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωµατείο είναι 
υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές 
ανήκουν στο Σωµατείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται. Το 
προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας δεν φέρει καµία ευθύνη για 
τυχόν συµβάντα στην προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων. 
Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν 
µέχρι της αποχώρησης τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για 
τυχόν ατυχήµατα που θα τους συµβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραµονής τους 
στους χώρους άθλησης. 
Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την 
επίβλεψη του αρµόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα. Τα 
µεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την 
παρουσία προπονητή. 
Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτοµα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε 
συγκεκριµένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη αποµάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν 
εισέρχονται άτοµα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος του ∆ήµου που 
επιτηρεί το συγκεκριµένο χώρο άθλησης. 
Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι 
υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε ∆ηµοτικού 
Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη - λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λ.π. 
Η συµπεριφορά των αθλουµένων πρέπει να είναι κόσµια. 
Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να απευθύνονται 
στον Προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας Αθλητισµού ή στον υπεύθυνο του 
∆ήµου ∆ράµας του χώρου άθλησης. 
Απαγορεύεται η χρήση ∆ηµοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή ιδιώτες για 
παροχή ιδιωτικού έργου µε αµοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα 
αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.  
 

Άρθρο 7 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 
Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του ∆ήµου ∆ράµας και χρήσης των οργάνων 
τους, ο κάθε αθλητής ή άτοµο γενικά, πρέπει να φροντίζει να µην προκαλεί φθορές στα 
όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 
Οι εσκεµµένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης 
από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιµωρούνται. Η τιµωρία αφορά την 
αποκατάσταση των φθορών καθώς και την προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, 
προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιµωρία επιβάλλεται και στο Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, 



προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και 
τιµωρείται ακόµη και µε επιβολή προστίµου το οποίο µπορεί να ανέρχεται σε ποσό 
διπλάσιο των φθορών ή ζηµιών που διαπιστώθηκαν. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή 
τιµωρίας είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, που επιλαµβάνεται άµεσα µετά 
από εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή του Προϊστάµενου της αρµόδιας 
υπηρεσιακής µονάδας Αθλητισµού . 
Ο ενδιαφερόµενος Σύλλογος ή αθλητής µπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις 
απόψεις/ενστάσεις του. 
Σε κάθε περίπτωση εσκεµµένων φθορών  ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, 
προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άµεση 
αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται στη συνήθη 
χρήση των οργάνων, αποδυτήριων και γενικά των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ∆ράµας. 
Σε περίπτωση φθορών - ζηµιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή 
του αγώνα ή κατά περίπτωση στις οµάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην 
άµεση αποκατάσταση αυτών µε δικές τους δαπάνες. 

Άρθρο 8 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Κάθε Αθλητικό Σωµατείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του ∆ήµου 
έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. 
Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεση του, στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. 
µπασκέτες, εστίες της Χειροσφαίρισης, Φιλέ  για  Πετοσφαίριση, όργανα στίβου, κ.λ.π. 
Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του ∆ήµου ∆ράµας παραδίδονται προς χρήση 
από τον αρµόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο 
χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό 
αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο. 
Το προσωπικό του ∆ήµου ∆ράµας δεν είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, µετακινεί ή 
µεταφέρει τα αθλητικά όργανα (µπασκέτες, σφαίρες, εµπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια, 
διαδροµές, τέρµατα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. 
Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που 
κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρµοδίου υπαλλήλου. 
Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωµατεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ µέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του ∆ήµου ∆ράµας, χωρίς απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται 
στον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου ∆ράµας. 
Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού κέντρου θα επιτρέπεται αυστηρά 
µόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήµατα. Οι χρήστες της αιθούσης θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε το ωρολόγιο πρόγραµµα που θα καταρτίζεται από ∆ήµο 
∆ράµας. 
Σε ένδειξη σεβασµού προς τους συναθλούµενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να 
αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωµολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή 
των αγώνων. 
Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους φέρουν 
την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα µε το είδος της άθλησης. 
Κάθε αθλούµενος, εφόσον έχει µαζί του προσωπικά αντικείµενα, θα πρέπει να τα 
κλειδώνει σε ντουλαπάκι στον προθάλαµο των αποδυτηρίων. Ο ∆ήµος ∆ράµας και οι 
αρµόδιοι υπάλληλοι δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προσωπικών 
αντικειµένων οποιασδήποτε αξίας, από τον χώρο της δηµοτικής αθλητικής εγκατάστασης. 
Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούµενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του 
θέση κάθε αντικείµενο άθλησης που χρησιµοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να 



αποµακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείµενο που χρησιµοποίησαν (π.χ. µπουκάλια νερού) 
χρησιµοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριµµάτων. 
Οι αθλούµενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους αθλητικούς χώρους που 
χρησιµοποίησαν. 
Εάν διαπιστωθεί ότι ο Σύλλογος ή Σωµατείο κατ’  επανάληψη κάνει χρήση των αθλητικών 
χώρων µε αθλητές λιγότερους από το ήµισυ του   αριθµού των αθλητών που δηλώνονται 
στους επίσηµους αγώνες, τότε οι συγκεκριµένες ώρες προπόνησης µπορούν να 
αφαιρεθούν από τον παραπάνω Σύλλογο και να αποδοθούν σε άλλο µε την 
προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό διαδικασία. 

Άρθρο 9 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού 
πρωταθλήµατος, επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Α∆ΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται 
από τον αρµόδιο φορέα µε µέριµνα του γηπεδούχου Σωµατείου ή των οικείων 
Οµοσπονδιών ή Ενώσεων. 
Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το Γηπεδούχο Σωµατείο. 
Η Άδεια γνωστοποιείται στο ∆ήµο ∆ράµας τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν από την 
διεξαγωγή κάθε αγώνα. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα. 
Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου 
προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν 
εργάζεται το προσωπικό του ∆ήµου ∆ράµας δεν θα πραγµατοποιείται η διεξαγωγή 
οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων οµάδων ή ατόµων, και γενικά η χρήση αθλητικών 
χώρων του ∆ήµου ∆ράµας, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται µε αποφάσεις συλλογικών 
αιρετών οργάνων (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Οικονοµική Επιτροπή, κ.α.). 
 

Άρθρο 10 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς των 
Οµοσπονδιών του κάθε αθλήµατος. 
Η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ράµας, φροντίζει να υπάρχουν σ' 
αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταθέτει το πρόγραµµα αγώνων µαζί µε 
την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιµοποιεί σαν έδρα στην αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα Αθλητισµού και στην αντίστοιχη Αστυνοµική αρχή. 
Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόµετρα κ.λ.π., παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο 
του ∆ήµου, στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωµατείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από 
κάθε αγώνα. 
Με την έναρξη του αγώνα εφαρµόζονται οι κανονισµοί του κάθε αθλήµατος και το 
προσωπικό του ∆ήµου δεν έχει καµία αρµοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο. 
Σε περίπτωση κάποιας ζηµιάς σε λαµπτήρες, δίκτυ, ταµπλό κ.λ.π., η είσοδος επιτρέπεται - 
µετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραµµατείας του Αγώνα - σε υπάλληλο του ∆ήµου 
για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας. 
Σε περίπτωση ταιµ-άουτ (time out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται σκούπισµα 
το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωµατείο και όχι ο υπάλληλος του ∆ήµου 
∆ράµας, δηλαδή το σκούπισµα γίνεται από άτοµο που έχει το γηπεδούχο σωµατείο. 
Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωµατείο ή η αρµόδια Οµοσπονδία 
υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρµόδιο ιατρό - νοσοκόµο, φάρµακα και αυτοκίνητο 
µεταφοράς ασθενών. Ο ∆ήµος ∆ράµας είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επαρκώς 
εξοπλισµένο χώρο Ιατρείου κατά τις ώρες λειτουργίας του γυµναστηρίου. 



Άρθρο 11 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στο δηµοτικό  στάδιο, ισχύουν οι όροι και οι 
κανόνες διεξαγωγής αγώνων όπως στο άρθρο 10. 
Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του ∆ήµου, στον υπεύθυνο 
του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωµατείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από τον αγώνα. 
Υποχρέωση των υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ράµας είναι η χάραξη των γραµµών του 
γηπέδου, η ύπαρξη σηµαιών κόρνερ, διχτύων τερµάτων, φορείου, κουβάδων µε νερό, 
κ.α.. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του ∆ήµου 
∆ράµας, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του. 
 

Άρθρο 12 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΛΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς της ΕΠΟ 
και της ΕΠΣ ∆ράµας. 
Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταθέτει το πρόγραµµα αγώνων µαζί µε 
την άδεια αγώνων στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα αθλητισµού του ∆ήµου και στην 
αντίστοιχη Αστυνοµική Αρχή. 
Για την τέλεση των αγώνων ποδοσφαίρου ουδεµία ευθύνη και αρµοδιότητα έχει ο ∆ήµος. 
Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού. 
 

Άρθρο 13 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑ∆ΙΟ 

Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα. 
Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του 
∆ήµου, και τον αρµόδιο υπάλληλο µε κατάσταση, στον αρµόδιο των αγώνων, ο οποίος 
έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και µε την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη 
από τον αρµόδιο υπεύθυνο. 
Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ., εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κλπ., είναι 
αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγµατοποίησης αγώνων από πλευράς ενός 
Συλλόγου/Σωµατείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο 
Σύλλογος/Σωµατείο. 
Η χρήση του σκάµµατος αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. 
Η αρχική διαµόρφωση αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του ∆ήµου ∆ράµας. 
Η χάραξη των γραµµών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του ∆ήµου και γίνεται 
παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ, εκεί που χρειάζεται. 

Άρθρο 14 

ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
Απαγορεύεται η χρήση του Κολυµβητηρίου χωρίς την παρουσία των αρµόδιων γυµναστών 
ή του υπεύθυνου ναυαγοσώστη. 
Για την χρήση της κολυµβητικής δεξαµενής θα πρέπει οι αθλούµενοι να έχουν κάνει 
προηγουµένως ντους µε σαπούνι και να έχουν περάσει από την ειδική δεξαµενή 
απολύµανσης των ποδιών. Η είσοδος στην κολυµβητική δεξαµενή θα επιτρέπεται µόνο σε 
όσους φέρουν σαγιονάρες και µπουρνούζι ενώ επιβάλλεται η χρήση σκούφου κολύµβησης 
από όλους τους χρήστες και ολόσωµου µαγιό για τις γυναίκες. 
Απαγορεύεται η χρήση στην κολυµβητική δεξαµενή αντηλιακών ή άλλων δερµατικών 
επαλείψεων. 



Απαγορεύεται η ούρηση, η βλένη και το φτύσιµο µέσα στο νερό. 
Απαγορεύεται η κολύµβηση σε όσους πάσχουν από δερµατοπάθειες ή παρουσιάζουν 
ανοιχτά δερµατικά τραύµατα, που µπορούν να µολύνουν το νερό. 
Η ρίψη αντικειµένων, που προκαλούν ρύπανση στο νερό, απαγορεύεται αυστηρά. 
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής η χρήση αναψυκτικών και άλλων 
ποτών. 
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής η είσοδος ζώων. 
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής σε άτοµα που δεν 
εισέρχονται για εκγύµναση, εκτός από τους προπονητές και το προσωπικό του 
γυµναστηρίου. 
∆εν επιτρέπεται η στήριξη στις διαδροµές της πισίνας. 
Απαγορεύονται οι καταδύσεις οποιασδήποτε µορφής στην δεξαµενή του κολυµβητηρίου 
εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τους αρµόδιους γυµναστές. Απαγορεύεται 
επίσης η χρήση πτερυγίων κολύµβησης εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται 
από τους αρµόδιους γυµναστές. 
Οι χρήστες της κολυµβητικής δεξαµενής οφείλουν σεβασµό στο προσωπικό και θα πρέπει 
να συµµορφώνονται στις υποδείξεις του οι οποίες είναι σχετικές µε την οµαλή λειτουργία 
της. 
Στον χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής δεν επιτρέπονται οι απρεπείς φράσεις και η 
ανάρµοστη συµπεριφορά. 
Όταν ο κανονισµός παραβιάζεται εσκεµµένα η κατά εξακολούθηση θα επιβάλλονται ποινές 
στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού για την προστασία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές. 
Οι κολυµβητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τόσο την δικής τους 
όσο και των συναθλητών τους. 
Για τη διεξαγωγή αγώνων στο κολυµβητήριο ισχύουν και εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις 
διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυµναστήριο (άρθρο 10 ). 
 

    Άρθρο 15 

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 
Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο 
σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική ενδυµασία. 
Η χρήση των οργάνων γυµναστικής και ενδυνάµωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται 
µόνο µε την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή. 

 

Άρθρο 16 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωµατεία ή συλλόγους γίνεται µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παραπάνω κανονισµού. 
Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού 
Σωµατείου ή Συλλόγου  στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό 
και δύνανται να προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την 
δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωµατείου ή Συλλόγου    ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική κατάσταση των 
αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων 
αθλητών το Σωµατείο ή Σύλλογος είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη 
δήλωση ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκουν στο Σωµατείο ή Σύλλογο, έχουν εξετασθεί 
από ιατρό και δύνανται να προπονούνται. 
 Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέσα για 
την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες κ.λ.π. 



Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν 
µέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για 
τυχόν ατυχήµατα που θα τους συµβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραµονής τους 
στους χώρους άθλησης. 
Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του 
άρθρου 9 του παρόντος κανονισµού. 
Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για τα γήπεδα αντισφαίρισης.  

Άρθρο 17 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ 

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους έχουν σχέση 
µε την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήµατα. 
Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο 
ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν 
συνεννόησης µε το αρµόδιο γραφείο.  
 

Άρθρο 18 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήµισης  στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, 
εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόµου. Προβλήµατα ή 
διαφορές που προκύπτουν επιλύονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή των αρµοδίων 
Αντιδηµάρχων ή της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Τα κυλικεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης. 
Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του 
∆ηµοτικού χώρου άθλησης σύµφωνα µε απόφαση του αρµόδιου Προϊσταµένου. 
Υπάλληλοι δηµοτικών χωρών άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, 
που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αµείβονται από Συλλόγους, Οµοσπονδίες ή ιδιώτες 
και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας 
τους. 
Καθήκον των υπαλλήλων κάθε δηµοτικού χώρου άθλησης είναι η άψογη συµπεριφορά 
προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράµµατος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, 
(π.χ. επισκέπτες, κ.λ.π.). 
Όταν άτοµα (αθλητές - προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του ∆ηµοτικού 
χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, 
(χλοοτάπητα - πισίνα - κλειστό γυµναστήριο) τότε ο υπάλληλος καλεί τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνοµία. 
Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυµναστήριο, αποδυτήρια κλπ.) 
αρµοδιότητας του ∆ήµου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών (πλην 
οινοπνευµατωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται µόνο στον προκαθορισµένο 
χώρο εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καµία απολύτως περίπτωση στους 
προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατοµικής υγιεινής. 
Το κάπνισµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος 
για την τήρηση των µέτρων κατά του καπνίσµατος είναι ο αρµόδιος υπάλληλος του κάθε 
χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών 
εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να 
σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί τη ∆ηµοτική Αστυνοµία ή όποια 
άλλη αρµόδια Αρχή. 
Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών 
ουσιών και (ίδιο)σκευασµάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων. 
Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφηµιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα 
αναρτώµενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται 



στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος -κατά την κρίση του - θα εγκρίνει την 
ανάρτηση του ή µη, καθώς και το χώρο - χρόνο ανάρτησης αυτού. 
 

Άρθρο 19 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των ∆ηµοτικών Χώρων Άθλησης του ∆ήµου 
∆ράµας και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται 
κατά περίπτωση µε απόφαση του ∆ηµάρχου (ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου) ή του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συµµορφώνονται στις ρυθµίσεις του παρόντος 
κανονισµού και στις υποδείξεις του αρµόδιου προσωπικού του ∆ήµου ∆ράµας. 
 

  
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 40/2012. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο �ρόεδρος              Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
               ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


