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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  23- 10 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 293/2017        
 

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» .    
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 21514/19-10-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι(26) και απόντες επτά(07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Αποστολίδου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Λαΐνάκου Αφροδίτη 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Μαυρίδου Αναστασία 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 

Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν  στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία δεν παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 

Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης ,   βάση 

των: 

1) Της υπ’ αριθ. 243/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.   (Έγκριση του 

Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας του  Γυµναστηρίου επί της οδού Ελευθερίας της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ) 

2)Του Ν. 3463/2006 άρθρο 256 παρ. ζ.  (Έγκριση αποφάσεων Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων) 

και άρθρο 257 (Κανονισµοί – Συµβάσεις ) του Κ∆Κ. 

την έγκριση  του   Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Γυµναστηρίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.  επί της 

οδού Ελευθερίας  και συγκεκριµένα: 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
 

 
                           ΙΟΥΛΙΟΣ  2017 
 
              
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ      
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) 
 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  …………………………………….........................................  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κανονισµός Λειτουργίας των Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης του 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), βασίζεται στην υπάρχουσα νοµοθεσία 
(Ν.2880/2001 άρθρο 14 ΦΕΚ 9/ τ. Α΄/30-1-2001) και είναι επικαιροποιηµένος και εµπλουτισµένος 
µε τις απαραίτητες ρυθµίσεις που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσµατικότερη τη λειτουργία 
τους και τη διοίκηση τους. 

Η κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας των Γυµναστηρίων της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), θέτει το πλαίσιο λειτουργίας 
τους , αποτελεί υποχρέωση του φορέα προκειµένου να θεσπίσει τους όρους και τους κανόνες 
λειτουργίας των Γυµναστηρίων και υποβάλλεται από την Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. στο οικείο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προς έγκριση (Ν.3463/2006 άρθρο 257 παρ. ζ  Κ∆Κ). 

∆ιέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 219/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ / 221/2006),  συντάχθηκε µε βάση τον 
πρότυπο κανονισµό λειτουργίας δηµοτικών χώρων άθλησης (Κ.Υ.Α. Εσ.∆.∆. & Α. - Πολιτισµού 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 1362/2001 που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001 
(ΦΕΚ 9/τ.Α΄/30.1.2001) όπως ισχύει. 

Η εναρµόνιση του µε τις κείµενες διατάξεις αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των 
εµπλεκοµένων έτσι ώστε η χρήση των Γυµναστηρίων της  Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.  από τους αθλούµενους  
δηµότες και µη να γίνεται ακώλυτα και µε κύριο γνώµονα την  ανάπτυξη του αθλητισµού και την 
ανάδειξη των ιδεών που προάγει. 

 

ΑΡΘΡΟ  1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των κλειστών 
εγκαταστάσεων/υποδοµών άθλησης και εκγύµνασης Γυµναστηρίων που διαχειρίζεται η 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. 

Με την εφαρµογή του επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γυµναστηρίων της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) µε σκοπό: 

1. Την καλλιέργεια του Αθλητικού πνεύµατος σε όλους τους δηµότες και µη και ιδιαίτερα στους 
νέους. 
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2. Την υποστήριξη και προαγωγή του Μαζικού Αθλητισµού όλων των Ηλικιών. 

3. Την υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και υποστήριξη 
της άσκησης και των ιδεών του αθλητισµού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ωφελούµενων 
ατόµων από όλες τις ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού και των ατόµων µε αναπηρίες. 

4. Την οργάνωση, την εύρυθµη, αποτελεσµατική λειτουργία και διαχείριση των χώρων και των 
υποδοµών των Γυµναστηρίων της  (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 

5. Την υποστήριξη των δράσεων που υλοποιεί η Επιχείρηση στα πλαίσια Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Άθληση για Όλους,  ΕΣΠΑ, Κ∆ΑΠ, Κ∆ΑΠ -Μ.ΕΑ, κλπ.). 

6. Την συνδυασµένη ανάπτυξη των σωµατικών και ψυχικών ιδιοτήτων των ικανών προς άθληση 
ηλικιών και των δύο φύλων, µε την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του 
Αθλητισµού και των ιδεών αυτού. 

7. Κατόπιν σχεδιασµού και οργάνωσης από την αρµόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας - 
Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, υπό την άµεση 
εποπτεία της, σε άµεση συνεργασία µε αυτήν, και κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρµοδίων 
οργάνων του ∆ήµου, στους χώρους των  Γυµναστηρίων που διαχειρίζεται η Κ∆Ε∆ΑΜ, δύνανται να 
υλοποιούνται δράσεις µετά από χρονικό προγραµµατισµό, τέτοιες όπως: 

−  Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού όλων των βαθµίδων. 

− Η υποστήριξη του σωµατειακού αθλητισµού. 

−  Η υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, εκδηλώσεων 
∆ιεθνούς, Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ  2  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 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 
Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε 
Υπαλλήλους της Επιχείρησης, την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού. 

Ο ∆ιευθυντής του γυµναστηρίου είναι αρµόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισµού, 
καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται σε αυτόν και 
στις κείµενες διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ  3 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα κλειστά Γυµναστήρια της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. λειτουργούν καθηµερινά , σε συγκεκριµένες ώρες και 
ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 09.00 π.µ. έως και τις 22.00 µ.µ., για δώδεκα 
µήνες το χρόνο.  
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Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται ανάλογα µε  τα σχολικά προγράµµατα, τα αθλητικά 
προγράµµατα και τα προγράµµατα ΓΓΑ. 

Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. 
ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας.  

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ωρών λειτουργίας της, καθώς και των οµαδικών 
προγραµµάτων, τόσο σε εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα και Πάσχα) όσο και κατά τη 
διάρκεια των θερινών µηνών. 

Τυχόν τροποποιήσεις στο πρόγραµµα και το ωράριο λειτουργίας των γυµναστηρίων καθορίζονται 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η προσωρινή ή µόνιµη παραχώρηση των χώρων του Γυµναστηρίου (υποδοχής, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, αποθηκών, κλπ) σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, αθλητικό φορέα (Οµοσπονδία, Ένωση, Σωµατείο), ιδιωτικό φορέα και άτοµο. 

Εξαιρούνται, τα  Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - 
Αθλητισµού - Πολιτισµού του ∆ήµου, στα οποία δύναται να παραχωρείται χώρος ή  χώροι του 
Γυµναστηρίου, κατόπιν κοινού χρονοπρογραµµατισµού και εκτός των ωραρίων λειτουργίας του 
Γυµναστηρίου, για την επιτέλεση του σκοπού υπ΄ αριθ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Γυµναστηρίου είναι η εγγραφή 
ως µέλος στα προγράµµατα του Γυµναστηρίου. 

Για την εγγραφή εκγυµναζόµενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από 
ιατρό ότι ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εκγυµνάζεται ή να αθλείται στο άθληµα. Η ίδια προϋπόθεση 
απαιτείται και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυµναστηρίου ή της 
αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυµναζόµενων κατά τον έλεγχο που 
διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του Π.∆. 219/2006. 

Η εγγραφή στο γυµναστήριο επιτρέπεται µόνο σε ενήλικες. 

Εάν οι εκγυµναζόµενοι είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, για την εγγραφή τους απαιτείται 
επιπλέον η έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γόνιµη µέριµνα σ’ αυτούς. 

Για την εγγραφή ανηλίκου (16-18ετών), είναι απαραίτητη και υποχρεωτική ή η φυσική παρουσία 
του κηδεµόνα ή η υπογραφή από αυτόν Υπεύθυνης ∆ήλωσης συγκατάθεσης για την εγγραφή του 
προστατευόµενου µέλους, το οποίο πρέπει να έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας µέλους είναι : 
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● Κατάθεση συµπληρωµένης αίτησης (Υπεύθυνη ∆ήλωση -Συµφωνητικό) που του παραχωρείται 
από το αρµόδιο τµήµα της (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 

● Βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παθολόγου που να βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας του 
ενδιαφερόµενου και την ικανότητά του να ασκείται κάνοντας χρήση όλων των υποδοµών που 
υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του Γυµναστηρίου . 

● Αριθµός Φορολογικού Μητρώου . 

●  Μία (1) φωτογραφία . 

● Κατάθεση χρηµατικού ποσού 5 ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Η πλήρωση των θέσεων του Γυµναστηρίου της Κ.∆.Ε.∆.ΑΜ. γίνεται σύµφωνα µε τον Εσωτερικό 
Κανονισµό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) και τον Κανονισµό Προσωπικού της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. µε βάση τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισµό και την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ 
βαθµού. 

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισµού του προσωπικού του Γυµναστηρίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
είναι τα προβλεπόµενα από τα Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ  39 Α΄/2001) και 219/2006 (ΦΕΚ Α΄ /2006) 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 

2. Το ωράριο των εργαζοµένων καθορίζεται από το αρµόδιο τµήµα ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Γυµναστηρίου. Το  ωράριο του ∆ιοικητικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού αυτού 
ακολουθεί το ωράριο των ∆ιοικητικών υπαλλήλων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 

3. Το µε κάθε νόµιµη µορφή απασχολούµενο προσωπικό στο Γυµναστήριο της Επιχείρησης 
οφείλει για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, φροντίζει για την ασφαλή άθληση των 
αθλουµένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να 
ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική δυσλειτουργία. 

4.  Καθήκον των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 
Γυµναστήριο σύµφωνα µε την ειδικότητά τους είναι η κόσµια και φιλική προς τους χρήστες και 
εξυπηρέτηση προς κάθε άτοµο που κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Γυµναστηρίου βάσει 
προγράµµατος ακόµη και σε επισκέπτη των χώρων άθλησης αυτού. Επίσης µεριµνούν φροντίζουν 
και επιβλέπουν να µην προκαλούνται καταστροφές και φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα 
άθλησης του Γυµναστηρίου, να µεριµνούν για την καθαριότητα και να αναφέρουν τυχόν 
προβλήµατα στην προϊστάµενη αρχή. 

5. Υπάλληλος του Γυµναστηρίου που υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε 
την πρόσληψή του και την ειδικότητά του, απαγορεύεται να λαµβάνει αµοιβή από τους χρήστες, 
τους  εξυπηρετούµενους και τους ωφελούµενους του Γυµναστηρίου. 

6.  Τα απολεσθέντα και µη ζητηθέντα αντικείµενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστηµα 
δύο µηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήµατα και τιµαλφή 
παραδίδονται µε απόδειξη στο αστυνοµικό τµήµα. 



 

8 
 

7. Το αρµόδιο τµήµα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων ουδεµία ευθύνη φέρει για 
την απώλεια χρηµάτων και αντικειµένων οποιασδήποτε αξίας. 

8. Όταν άτοµα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν 
επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνοµία. 

9. Το προσωπικό που απασχολείται στη γραµµατεία του Γυµναστηρίου, υποχρεούται να τηρεί και 
να ενηµερώνει καθηµερινά το βιβλίο συµβάντων της εγκατάστασης, καθώς και τα λοιπά βιβλία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Κάθε µέλος του γυµναστηρίου, µε την εγγραφή του, αποδέχεται να εφαρµόζει τον παρόντα 
κανονισµό λειτουργίας του Γυµναστηρίου και να προσαρµόζεται στις προβλέψεις του ως 
ακολούθως: 

1. Αποδέχεται την καταβολή του χρηµατικού αντιτίµου, το οποίο προβλέπει ο αναρτηµένος 
τιµοκατάλογος χρέωσης, των παρεχόµενων από την επιχείρηση υπηρεσιών. Οφείλει να είναι 
συνεπής στις οικονοµικές του υποχρεώσεις. 

2. Αµέσως µετά την εγγραφή του, απαραίτητα πρέπει να προσκοµίσει ιατρική βεβαίωση, η οποία 
να αναφέρει, ότι δύναται να συµµετέχει σε προγράµµατα σωµατικής άσκησης σε γυµναστήριο. 

3. Οφείλει να φροντίζει εµπρόθεσµα την ανανέωση της συνδροµής του στο γυµναστήριο.  

4. Κατά την είσοδο του στην εγκατάσταση του γυµναστηρίου υποχρεούται να παραδίδει την 
ατοµική κάρτα µέλους, στη γραµµατεία. 

5. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούµενους εάν δεν έχουν προσκοµίσει ιατρική βεβαίωση 
από καρδιολόγο (ισχύος 12 µηνών). 

6. Συµφωνεί για τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για να επικοινωνεί µαζί του η 
διεύθυνση της επιχείρησης. 

7. Ο αθλούµενος οφείλει να µην αφήνει τα προσωπικά του αντικείµενα εκτεθειµένα. Υποχρεούται 
να φυλάσσει τα προσωπικά του αντικείµενα εντός των ερµαρίων, τα οποία υπάρχουν στα 
αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στους χώρους σωµατικής άσκησης. Η 
φύλαξη των προσωπικών του αντικειµένων γίνεται µε τη χρήση κλειδιού, το οποίο 
παραλαµβάνει κατά την προσέλευσή του από το χώρο υποδοχής. 

8. Οι εκγυµναζόµενοι, αθλούµενοι, αθλητές, συνοδοί, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των 
προσωπικών τους ειδών.  Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί τους αντικείµενα αξίας ενώ η 
φύλαξη των όποιων αντικειµένων στα ντουλαπάκια θα πρέπει να γίνεται µέσα σε σακίδια ή σε 
σακούλες.  

9. Κατά την αποχώρησή του από το γυµναστήριο οφείλει να ελευθερώνει το ντουλάπι και να 
επιστρέψει στην υποδοχή το κλειδί του ερµαρίου το οποίο χρησιµοποίησε. 

10.  Η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειµένων. 

11.  Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο χωρίς την παρουσία γυµναστή ή εκπαιδευτή. 

12. Ο απαραίτητος εξοπλισµός του αθλούµενου περιλαµβάνει: αθλητικά ρούχα, αθλητικά 
παπούτσια και πετσέτα για την χρήση των οργάνων γυµναστικής για λόγους υγιεινής. 

13. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του σε όλους τους χώρους σωµατικής άσκησης, οφείλει να 
φορά ευπρεπή, κατάλληλη και καθαρή αθλητική ενδυµασία και αθλητικά παπούτσια 
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αποκλειστικά για το χώρο του γυµναστηρίου, για την εκτέλεση προγραµµάτων σωµατικής 
άσκησης. 

14.  Απαγορεύεται η κατάληψη ενός µηχανήµατος. Θα πρέπει οι αθλούµενοι να εκτελούν τα σετ 
των ασκήσεων εναλλάξ µε τους συναθλούµενους  τους που εκτελούν την ίδια άσκηση. 

 

15.  Κατά την διάρκεια των ωρών αιχµής οι αθλούµενοι έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τα 
µηχανήµατα καρδιοαναπνευστικής βελτίωσης (διάδροµο, ποδήλατο, ελλειπτικό, κ.α.) µέχρι και 
20 λεπτά της ώρας. 

16.  Κατά την εκτέλεση ατοµικών προγραµµάτων σωµατικής άσκησης, είναι υποχρεωτικό να 
διαθέτει και να χρησιµοποιεί ατοµική πετσέτα, η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική όταν 
πρόκειται να ξαπλώσουµε ή να καθίσουµε πάνω σε όργανα γυµναστικής, τόσο στα 
ηλεκτρονικά µηχανήµατα αερόβιας προπόνησης, όσο και στα συµβατικά µηχανήµατα µυϊκής 
ενδυνάµωσης. 

17.  Η χρήση ατοµικής πετσέτας επιβάλλεται και στα ατοµικά στρώµατα, όταν ο αθλούµενος 
συµµετέχει σε οµαδικά προγράµµατα. 

18.  Κάθε αθλούµενος, εκγυµναζόµενος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις υποδείξεις του 
προσωπικού του Γυµναστηρίου, π.χ. για έναρξη - λήξη άθλησης, εκγύµνασης, χρήση 
αποδυτηρίων κλπ. 

19.  Οφείλει να συµµορφώνεται σε όλες τις υποδείξεις των γυµναστών οι οποίες αφορούν τον 
τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων, τόσο σε ατοµικά, όσο και σε οµαδικά προγράµµατα 
προπόνησης. 

20.  Οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των καθηγητών και καθηγητριών Φυσικής Αγωγής του 
γυµναστηρίου για την ορθή χρήση των οργάνων.  Απαγορεύεται η εκτέλεση συγκεκριµένων 
ασκήσεων που οι γυµναστές θεωρούν ως επικίνδυνες για την ασφάλεια των αθλούµενων. 

21.  Κατά την εκτέλεση ατοµικού προγράµµατος µυϊκής ενδυνάµωσης, τόσο σε συµβατικά 
µηχανήµατα µε αντίσταση, όσο και µε τη χρήση ελεύθερων βαρών, οφείλει να εφαρµόζει 
όλους τους κανόνες ασφαλείας, τους οποίους του υποδεικνύουν οι γυµναστές. 

22.  Υποχρεούται να εκτελεί τις ασκήσεις τις οποίες του υποδεικνύουν οι γυµναστές, είτε σε 
ατοµικά είτε σε οµαδικά προγράµµατα, σε θέµατα έντασης, αριθµού επαναλήψεων, διάρκειας, 
καθώς και το χρόνο ανάπαυσης ο οποίος µεσολαβεί ενδιάµεσα της κάθε άσκησης. 

23.  ∆εν επιτρέπεται η άθληση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύµα. 

24.  Η άσκηση στα προγράµµατα γυµναστικής επιτρέπεται µόνο µία φορά την ηµέρα. 

25.  Όλα τα µέλη υποχρεούνται να τοποθετούν οποιοδήποτε κινητό όργανο εκγύµνασης στην 
αρχική και κανονική του θέση, µετά από κάθε χρήση.. 

26.  Οφείλει να διατηρεί τους χώρους του γυµναστηρίου καθαρούς. 

27.  Είναι προσωπικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς την οποία θα προκαλέσει 
από αµέλεια, τόσο στο µηχανολογικό εξοπλισµό του γυµναστηρίου, όσο και στις πάγιες και 
σταθερές του εγκαταστάσεις. Υποχρεούται σε αποζηµίωση στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την 
οποιαδήποτε αδικαιολόγητη φθορά προκληθεί εξαιτίας δικής του υπαιτιότητας. 

28.  Η συµπεριφορά του πρέπει να είναι κόσµια και να απευθύνεται, τόσο στο προσωπικό, όσο 
και στα υπόλοιπα µέλη του γυµναστηρίου, µε την αρµόζουσα ευγένεια και τον προσήκοντα 
σεβασµό. 
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29.  Κατά την διάρκεια της παραµονής στο γυµναστήριο οι αθλούµενοι οφείλουν να φέρονται µε 
ευγένεια τόσο στο προσωπικό όσο και στους υπόλοιπους συναθλούµενους. Συµπεριφορές 
που µπορεί να προσβάλλουν ή να ενοχλήσουν, θα οδηγήσουν σε αποβολή του µέλους. 

30.  Οι αθλούµενοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συµβουλές και τις υποδείξεις των 
υπευθύνων. Η ∆ιοίκηση του Γυµναστηρίου διατηρεί το δικαίωµα να αποµακρύνει όσους δεν 
συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και δηµιουργούν 
πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία του χώρου. 

31.  Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο χώρο των αποδυτηρίων υποχρεούται να κάνει 
λελογισµένη χρήση των εγκαταστάσεων (ντους, νιπτήρες, ερµάρια κ.λπ.) και να φορά 
λαστιχένια παπούτσια ή σαγιονάρες. 

32.  Η τήρηση του ωραρίου λειτουργίας του γυµναστηρίου είναι υποχρεωτική, τόσο στην ώρα 
προέλευσης, όσο και στην ώρα αποχώρησης από το γυµναστήριο. 

33. Οι αθλούµενοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως , προκειµένου να συµµετέχουν στα 
οµαδικά προγράµµατα . 

34. Απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφών, καφέ και  αλκοολούχων ποτών, σε όλους 
τους χώρους του γυµναστηρίου. 

35. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια των οµαδικών 
προγραµµάτων. 

36.  Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών, απαγορευµένων συµπληρωµάτων, αναβολικών 
στεροειδών και άλλων απαγορευµένων ουσιών στους χώρους του γυµναστηρίου. 

37.  Απαγορεύονται αυστηρά τα κατοικίδια. 

38. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ωρών λειτουργίας της, καθώς και των 
οµαδικών προγραµµάτων, τόσο σε εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα και Πάσχα) όσο και 
κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. 

39.  Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο σε άτοµα που δεν αθλούνται, εκτός των 
γυµναστών, εκπαιδευτών, προπονητών και του προσωπικού. 

40.  Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 14 ετών (µε επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη 
συνοδεία γονέα ή υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεµόνα. 

41.  Η είσοδος και η παραµονή παιδιών επιτρέπεται µόνο στον χώρο της υποδοχής µε ευθύνη των 
γονέων. 

42.  Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχει ο αθλούµενος πρέπει να απευθύνεται στον 
∆ιευθυντή του Γυµναστηρίου ή τον προϊστάµενο του τµήµατος αθλητισµού. 

43.  Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή συµπλήρωσης του κανονισµού 
λειτουργίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Γυµναστηρίου και χρήσης των οργάνων 
του ο κάθε αθλούµενος ή άτοµο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να µην προκαλεί φθορές στα 
όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Γυµναστηρίου. 

2. Οι εσκεµµένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από 
αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιµωρούνται οπωσδήποτε. Η τιµωρία µπορεί να 



 

11 
 

είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλούµενου 
από τις εγκαταστάσεις του γυµναστηρίου της Κ∆Ε∆ΑΜ. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική 
περίσταση και τιµωρείται ακόµα και µε επιβολή προστίµου. 

Αρµόδιο όργανο για την επιβολή τιµωρίας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ∆Ε∆ΑΜ, που 
επιλαµβάνεται άµεσα µετά από εισήγηση του προϊσταµένου του τµήµατος αθλητισµού και του 
Προέδρου. Ο ενδιαφερόµενος αθλούµενος µπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του. 

3. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεµµένων ή µη, ο αθλούµενος που τις προκάλεσε, υποχρεούται 
σε άµεση αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά οφείλεται άµεσα στη συνθήκη 
και κατά προορισµό χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του γυµναστηρίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. 

4. Σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισµού θα επιβάλλονται ανάλογες 
ποινές. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους έχουν σχέση µε την εκδήλωση 
και φέρουν τα κατάλληλα υποδήµατα. 

2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο 
ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης 
µε το αρµόδιο γραφείο. 

3. Οποιαδήποτε ενέργεια, αλλαγή η διαφοροποίηση στην χρήση των χώρων θα γίνεται κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης της ∆ιοίκησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Απαραίτητα βιβλία που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθµη λειτουργία του Γυµναστηρίου είναι τα 
εξής: 

 

● Βιβλίο εισερχοµένων (παρουσιολόγιο) 

● Βιβλίο συµβάντων  

● Βιβλίο παραπόνων  

● Βιβλίο παρουσίας προσωπικού  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   
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1. Η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γυµναστηρίου αλλά 
και των επιµέρους τµηµάτων της. 

2. Ο κατώτατος αριθµός ατόµων για την πραγµατοποίηση των οµαδικών µαθηµάτων είναι δύο (2) 
. 

3. Για κάθε πρόβληµα µε τον χώρο, οι αθλούµενοι απευθύνονται στη γραµµατεία του 
γυµναστηρίου. Για οικονοµικές ενστάσεις ή διαφορές απευθύνεστε στα γραφεία της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
(28ης  Οκτωβρίου 59) και στο τηλέφωνο 2310 727210. 

4. Απαγορεύεται η προσωρινή ή µόνιµη παραχώρηση των χώρων του γυµναστηρίου (αθλητικών 
εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, αποθηκών κλπ) σε αθλητικά σωµατεία και συλλόγους. 

5. Το Γυµναστήριο διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης 
και στη συνέχεια για τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου και τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

6. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των 
µέτρων κατά του καπνίσµατος είναι ο αρµόδιος υπάλληλος του γυµναστηρίου, 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. 

7. Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή 
παρεµφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασµάτων εντός των χώρων του γυµναστηρίου. 

8. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων και ποτών στους χώρους του γυµναστηρίου. 

9. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του γυµναστηρίου για προβολή εντύπων 
διαφηµιστικού χαρακτήρα εκτός από τα φυλλάδια που εκδίδει η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. και ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης . 

10. Για όλους τους χώρους του γυµναστηρίου κλειδιά έχουν ο ∆ιευθυντής και το προσωπικό που 
απασχολείται στο γυµναστήριο καθώς και η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. 

11. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στους χώρους του γυµναστηρίου. 

12. Ο κανονισµός αυτός έγινε µε στόχο να διασφαλίσει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, του γυµναστηρίου, της άθλησης και εκγύµνασης, την ασφάλεια και 
την υγεία των αθλουµένων. 

13. Η µη τήρηση του κανονισµού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του 
αθλητικού σωµατείου και των µεµονωµένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση. 

14. Ο παρών κανονισµός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουµένων και η γνώση του περιεχοµένου αποτελεί 
υποχρέωσή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τα Γυµναστήρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν:  Υπηρεσίες οµαδικής και ατοµικής σωµατικής 
άσκησης µε σκοπό την σωµατική ευρωστία, ευεξία και σωµατική και ψυχική υγεία δια των µέσων 
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της επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στον τοµέα αυτό. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες 
ατοµικής και οµαδικής σωµατικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και συντήρηση της 
ατοµικής φυσιολογίας ή µεγιστοποίηση λειτουργιών ζωτικών οργάνων µετά από παθολογικές 
καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις από ειδικό προς τούτο επιστηµονικό προσωπικό.  

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών παρέχονται υπηρεσίες: ελεύθερης γυµναστικής, αεροβικής 
γυµναστικής, αερόβιας προπόνησης µε χρήση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, προπόνησης µε 
αντιστάσεις, προγραµµάτων ευλυγισίας, µυϊκών διατάσεων Επίσης για το πλήρες και 
ολοκληρωµένο έργο των γυµναστηρίων παρέχονται υπηρεσίες µυϊκής ενδυνάµωσης µε χρήση 
οργάνων, καθώς και υπηρεσίες ντους και σάουνα. 

2. Οι αθλούµενοι ή εκγυµναζόµενοι που χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του γυµναστηρίου της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. µε σκοπό την σωµατική άσκηση και άθληση καταβάλουν αµοιβή, δίδακτρα, σύµφωνα 
µε τον τιµοκατάλογο των παρεχόµενων αθλητικών υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

3. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούµενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά 
αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισµού. 

4. Η Κοινωφελής  ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης δεν φέρει καµία ευθύνη 
για τυχόν τραυµατισµούς ή ατυχήµατα που συµβαίνουν έπειτα από παράβαση των κανόνων 
λειτουργίας. 

5. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. και 
δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή του Προέδρου της. 

Για την εύρυθµη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που 
ισχύουν σύµφωνα µε τον πρότυπο κανονισµό λειτουργίας των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης (ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001) που συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 9/τ.Α/30.1.2001), όπως ισχύει 
κάθε φορά. 

Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 219/2006 «Περί καθορισµού των όρων και των 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκµάθησης 
αθληµάτων.» (ΦΕΚ τ. Α΄/ 221/13.10.2006), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Σε όσα σηµεία ο παρών Κανονισµός λειτουργίας των Γυµναστηρίων δεν προβλέπει θέµατα ή 
έρχεται σε αντίθεση µε νοµοθετικές ρυθµίσεις ισχύουν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις ως έχουν χωρίς να 
τροποποιείται ο παρών Κανονισµός. 

Το κείµενο του παρόντα Κανονισµού Λειτουργίας αφορά όλα τα γυµναστήρια που ιδρύθηκαν και 
λειτουργούν καθώς και τυχόν αυτά που θα δηµιουργηθούν και θα λειτουργήσουν στην Κοινωφελή 
∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και 

τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την υπ’ αριθ. 243/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.   (Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας του  Γυµναστηρίου επί της οδού 

Ελευθερίας της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ), την εισήγηση του προέδρου,  
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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Ο κ. Σµήλιος Ηλίας µε επιφύλαξη 

Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη – Τσοµπάνογλου Μαρία, 

Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Γρούγιος Ηλίας, 

Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 

Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ναλπαντίδου 

Αφροδίτη,  Καζαντζίδης Γεώργιος ,Αβραµίδης Μωυσής, Ζωναρέλη Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, 

Αθανασιάδης Ιωάννης,Λαδάς Παράσχος, Μαυρίδου Αναστασία, Σµήλιος Ηλίας)1 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης) 

 

Α) ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης. 

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 293/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  24 - 10 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
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