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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 11/2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2018
Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου
σήμερα την 2η

του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα

20:00 ήλθε

Συνεδρίαση

σε

το

Δ.Σ.

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

Δήμου Ξηρομέρου κατόπιν της από 315/24-09-2018 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα προς τα μέλη αυτού για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πέντε (5) από τα
εφτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γεωργούλας Κωνσταντίνος (Πρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πούλιος Δημήτριος

Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός Σύμβουλος) Στεργίου Δημήτριος
Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός
Σύμβουλος)

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόμιμα)

Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός
Σύμβουλος)
Ρηγάλος Χριστόδουλος (Δημότης)
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργούλας Κων/νος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
το Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. :

Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Διοίκησης και

Διαχείρισης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην τοπική κοινότητα
Παπαδάτου Ξηρομέρου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1o θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
-Με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 ορίστηκε ότι :
«Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους
κανονισμούς:
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η
διάρθρωση και

οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του

προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού.
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα
προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές
του ευθύνες.
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να
συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη
λειτουργία αυτής.
-Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις
του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου
257 του ιδίου νόμου.
-Επειδή η σύνταξη Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του

Δημοτικού

Κλειστού Γυμναστηρίου στην τοπική κοινότητα Παπαδάτου Ξηρομέρου είναι
απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση των διαφόρων
θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του, τόσο από τη διοίκηση της επιχείρησης
και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους πολίτες, θέτω ενώπιον σας το
σχέδιο του σχετικού κανονισμού, προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του.
-Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, είδε το σχέδιο του
Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου
στην τοπική κοινότητα Παπαδάτου Ξηρομέρου
2

ΑΔΑ: ΨΒΨ5ΟΞ15-6ΔΔ

και έλαβε υπόψη του:


την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06



την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Καταρτίζει και Ψηφίζει τον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης του
Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην τοπική κοινότητα Παπαδάτου
Ξηρομέρου, ο οποίος καταρτίστηκε και προσαρμόσθηκε ειδικά για τις ανάγκες
του, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και έχει ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκοπός της λειτουργίας του Γυμναστηρίου είναι:
1) Η υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού.
2) Η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού.
3) Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και φορέων
τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το νομικό πρόσωπο ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου που
συνέστησε ο Δήμος Ξηρομέρου σύμφωνα με το Νέο Δημοτικό και Κοινοτικό
Κώδικα, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία μαζί
με τους αναπληρωτές τους ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση
45/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΣ9ΟΞ15-0ΗΔ) διοικεί και εποπτεύει το εν λόγω κλειστό
γυμναστήριο.
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Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου κατευθύνει τη δράση του
Γυμναστηρίου για την εκπλήρωση της αποστολής του, διοικεί και διαχειρίζεται την
περιουσία και τους πόρους του εν λόγω γυμναστηρίου. Εκπονεί επενδυτικά
προγράμματα και προγράμματα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και εν γένει
αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι αρμόδιο από το νόμο και τον

παρόντα

Κανονισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον ορισμό υπευθύνου
φύλαξης και συντήρησης του εν λόγω χώρου.

Άρθρο 4
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αίθουσα γυμναστηρίου λειτουργεί τις ώρες από 9:00 π.μ. – 20:00 μ.μ. κατά τις
ημέρεs ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ. Οι ώρες λειτουργίας όμως καθορίζονται ανάλογα με
τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, προγράμματα ΓΓΑ και Δήμων, τις
προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών αν
υπάρχουν και γενικά τις τοπικές ανάγκες του εν δυνάμει αθλούμενου δυναμικού.
Υπάρχει δυνατότητα το ωράριο του Γυμναστηρίου ανάλογα με τις ανάγκες να
υφίσταται τροποποίηση, η οποία θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς με
σχετική απόφαση.

Άρθρο 5
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ –ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΦΟΡΕΙΣ

Κάθε Υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία –
Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απευθύνεται εγγράφως στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, το οποίο αποφασίζει και απαντά σε
κάθε αίτημα.
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από
15 (δέκα πέντε) ημέρες.
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Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
( ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ –ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει – κατανέμει τις ώρες κατά ημέρα και εβδομάδα .
Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΙΔ.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για να επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα πρέπει:

1. Η εμφάνιση όλων των χρηστών της αιθούσης να έχει όλα τα κατάλληλα μέσα
για την προπόνηση π.χ. φόρμες, υποδήματα κλπ .
2. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των χρηστών της αιθούσης, είτε ατόμων
που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε
χώρο άθλησης είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι περιουσιακό στοιχείο του κάθε Νομικού
Προσώπου και φέρει τα χαρακτηριστικά:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ
3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική
ταυτότητα. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μετά την λήξη της
αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.
Οργανωμένη ομάδα αθλούμενων ατόμων που ανήκουν σε Σύλλογο ή άλλο φορέα και
επιθυμούν να κάνουν χρήση του γυμναστηρίου θα πρέπει να συνοδεύονται από
αρμόδιο προπονητή ή υπεύθυνο αποστολής.
Οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο κάνει χρήση των οργάνων του γυμναστηρίου
υπογράφει υπεύθυνη δήλωση που παραδίδει μαζί με την ταυτότητά του, στον φύλακα
– υπεύθυνο του γυμναστηρίου, ότι φέρει προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε
τραυματισμό ή άλλου είδους βλάβη υποστεί κατά τη χρήση των οργάνων.
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Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ε) ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κάθε προπονητής υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα,
είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου
του Νομικού Προσώπου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων
κ.λ.π.
Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια.
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει στην προπόνηση πρέπει να
απευθύνεται στον Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου χώρου άθλησης.

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου και χρήσης των
οργάνων τους ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην
προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις
του γυμανστηρίου.
Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου
άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται
οπωσδήποτε. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η
προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή του αθλητικού παράγοντα
από τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου. Αρμόδιο για την επιβολή τιμωρίας
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, που επιλαμβάνεται άμεσα
μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει το
άτομο, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε
άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά οφείλεται άμεσα στη
6
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συνθήκη και κατά προορισμό χρήση των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του
Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 10
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η πλήρωση των θέσεων του Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου γίνεται με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού
στους ΟΤΑ ά βαθμού.
Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του νομικού
προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα 37α /87, 22/90 και 50/2001 Προεδρικά
Διατάγματα (ΦΕΚ11/Α/87, 7/Α/90, 39/Α/01), όπως ισχύουν κάθε φορά, οι
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.3146/2003, ο Ν. 3057/2002 παρ. 6 του
άρθρου 76 (πρόσληψη Π.Φ.Α. αποκλειστικά για τις ανάγκες διεξαγωγής των
προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού) και τα άρθρα 5 και 6 του Οργανωτικού
Πλαισίου της Γ.Γ.Α.
Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του ανωτέρου είναι δυνατή με απόφαση του
διοικητικού

συμβουλίου

η

τοποθέτηση

προσωπικού

από

προγράμματα

κοινωφελούς εργασίας που συμμετέχει ο Δήμος ή από μεταφορά προσωπικού από
άλλη θέση και πάντως ασκώντας παράλληλα καθήκοντα.

Άρθρο 11
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ώρες λειτουργίας χώρων του υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο
προαύλιο του γυμναστηρίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π., κλειδιά έχει το προσωπικό
του Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου
Προϊσταμένου.
Καθήκον των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου είναι η άψογη συμπεριφορά
προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των
εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κ.λ.π.
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Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του
Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την
είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία και
καταγράφει το περιστατικό στο βιβλίο συμβάντων.

Άρθρο 12
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του γυμναστηρίου και δεν
περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 61/2018
------------------------------------------------------------------------------------

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι’ αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον πρόεδρο και
τα µέλη.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αστακός, 2-10-2018
Ο Πρόεδρος του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ξ.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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