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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  156/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.931/19.5.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

ΑΔΑ: ΩΩΥΘΩΡΠ-1ΑΘ



 2 

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας του 

δηµοτικού κολυµβητηρίου, όπως το εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 

αριθµ. 26/2016 οµόφωνη απόφασή της και έχει ως εξής; 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

Το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Έδεσσας βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Έδεσσας στην περιοχή Κιουπρί Έδεσσας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και  

αποτελείται από δύο κτίρια συνολικού εµβαδού 1.750,70 τ.µ. Το ένα κτίριο είναι 

µεταλλικό και στεγάζει τις δεξαµενές και την κερκίδα και το άλλο είναι κατασκευασµένο 
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από οπλισµένο σκυρόδεµα και οργανισµό πλήρωσης τοιχοποιίας και στεγάζει τα 

αποδυτήρια, τα γραφεία και το λεβητοστάσιο. Σκοπός της κατασκευής είναι η ύπαρξη 

ενός Κολυµβητηρίου, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να 

µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για ψυχαγωγία, γύµναση, εκµάθηση 

κολύµβησης αλλά και τις ανάγκες των συλλόγων στο προπονητικό και αγωνιστικό 

επίπεδο. Σκοπός επίσης είναι να συντελέσει µεθοδικά στην ευρύτερη ανάπτυξη των 

αθληµάτων του υγρού στίβου και να συµβάλει στην κατεύθυνση του αθλητικού 

τουρισµού. Οι πρόσφατα διαµορφωθείσες οικονοµικές συνθήκες επιβάλλουν η λειτουργία 

του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου να πραγµατοποιείται µε τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 

βιωσιµότητά του, διαµέσου της µείωσης του κόστους λειτουργίας µε την εγκατάσταση 

συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, της εξασφάλισης των αναγκαίων εσόδων και κατά 

συνέπεια της ελαχιστοποίησης της οικονοµικής επιβάρυνσης του ∆ήµου. Επιπλέον η 

λειτουργία του πρέπει να συµβάλλει, αφενός στην εκπλήρωση των κοινωνικών του 

σκοπών και αφετέρου στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου, διαµέσου της 

προσέλκυσης αθλητικού τουρισµού. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις  

διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 6 και 185 του Ν.3463/2006, δύναται να παραχωρεί  

δωρεάν και χωρίς αντάλλαγµα στην ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας 

(∆Η.Κ.Ε.∆.Ε) την χρήση των αθλητικών υποδοµών του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και 

όλων των εγκαταστάσεων του, µε σκοπό: 

1. Την υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού (εκµάθηση κολύµβησης),   

2. Την διοργάνωση περιοδικών και  ετήσιων οµαδικών ή ατοµικών αθληµάτων και 

αγώνων µαζικών αθληµάτων που σχετίζονται µε την κολύµβηση και τα αγωνίσµατα 

του υγρού στίβου,   

3. Την υλοποίηση προγραµµάτων εκµάθησης κολύµβησης και αγωνισµάτων υγρού 

στίβου, καθώς και την πραγµατοποίηση προπονήσεων, προγραµµάτων προετοιµασίας 

και αγώνων (επισήµων ή µη) υγρού στίβου, σε συνεργασία µε τοπικά ή µη Αθλητικά 

Σωµατεία µε δράση στο χώρο του υγρού στίβου και της κολύµβησης και την 

Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος 

4. Την λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση του κυλικείου στο χώρο του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   

Το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο ανήκει στον ∆ήµο Έδεσσας και µετά την παραχώρηση 

χρήσης τους η διοίκηση και η διαχείριση ανήκει στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

∆ήµου Έδεσσας κατά την ακόλουθη διάκριση αρµοδιότητας και ευθύνης:  
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α) Ο ∆ήµος Έδεσσας ασκεί τις αρµοδιότητες και ευθύνες όσον αφορά: 

� Την έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου, περιλαµβανοµένης και της προβλεπόµενης έκδοσης άδειας 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος για την ίδρυση και λειτουργία κυλικείου στο χώρο του 

Κολυµβητηρίου. 

� Την παραχώρηση και διάθεση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και των εγκαταστάσεών 

του στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας. 

� Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού ιδιοκτησίας του, στην ∆ηµοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας, για την υλοποίηση των προγραµµάτων κολύµβησης και 

των αθληµάτων υγρού στίβου. 

� Την σύνταξη µελετών για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση και επέκταση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου. 

� Την υποβολή προτάσεων έργων αναβάθµισης και επέκτασης των υποδοµών και των 

εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα, µε σκοπό τη χρηµατοδότησή τους, καθώς και την υλοποίηση των 

σχετικών έργων. 

� Την κατασκευή συµπληρωµατικών έργων και έργων συντήρησης των υφιστάµενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, µε ιδίους πόρους του 

∆ήµου, καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή των σχετικών έργων και 

εργασιών. 

� Την έγκριση των, υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας, πάσης φύσεως επιβαλλόµενων εύλογων αποζηµιώσεων 

(αντιτίµου) για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, 

µε σκοπό την κάλυψη µέρους ή του συνόλου του κόστους των προσφερόµενων 

υπηρεσιών. 

β) Η ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας, ασκεί, δια των κατά νόµο 

αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων της, την διοίκηση και διαχείριση του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου, όσον αφορά: Την εκπόνηση, εκτέλεση και παρακολούθηση των πάσης 

φύσεως προγραµµάτων κολύµβησης και αθληµάτων υγρού στίβου που διεξάγονται στο 

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο, ως κύριος φορέας υλοποίησής τους. Ειδικότερα: 

� Την υλοποίηση προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού (εκµάθηση κολύµβησης),  

� Την διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων οµαδικών ή ατοµικών αθληµάτων και 

αγώνων µαζικών αθληµάτων, που σχετίζονται µε την κολύµβηση και τα αγωνίσµατα 

του υγρού στίβου,  

� Την υλοποίηση προγραµµάτων εκµάθησης κολύµβησης και αγωνισµάτων υγρού 

στίβου, καθώς και την πραγµατοποίηση προπονήσεων, προγραµµάτων προετοιµασίας 
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και αγώνων (επισήµων ή µη) υγρού στίβου, σε συνεργασία µε τοπικά ή µη Αθλητικά 

Σωµατεία και την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος. 

� Την διοργάνωση κολυµβητικών αγώνων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία µε 

Αθλητικά Σωµατεία, την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος και άλλους φορείς. 

� Την εκπόνηση, του γενικού σχεδιασµού για την εφαρµογή του µαζικού αθλητισµού 

και των αθλητικών προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, καθώς και την 

δηµοσιοποίηση και προβολή των προγραµµάτων αυτών στους δηµότες. 

� Την είσπραξη αντιτίµου για τη χρήση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου από Αθλητικά 

Σωµατεία και τα µέλη αυτών που δραστηριοποιούνται στην κολύµβηση και στον υγρό 

στίβο. 

� Την µέριµνα για την διάθεση του απαιτούµενου ανθρωπίνου δυναµικού για την 

λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου. 

� Την µέριµνα για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου και τον ορισµό των υπευθύνων λειτουργίας και συντήρησης του 

Κολυµβητηρίου. 

� Την σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών µε 

τρίτους, καθώς και την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, µε σκοπό την εύρυθµη 

λειτουργία, διαχείριση, φύλαξη και συντήρηση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ α’ 

βαθµού. 

� Την οικονοµική διαχείριση των εσόδων-εξόδων που προκύπτουν από την υλοποίηση 

των πάσης φύσεως προγραµµάτων κολύµβησης και αθληµάτων υγρού στίβου που 

διεξάγονται στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης της Επιχείρησης και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας. 

� Την λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση κυλικείου στο χώρο του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου. 

� Την έκδοση και διάθεση στο κοινό ενηµερωτικών εντύπων, οδηγών, αφισών, κλπ. 

διαφηµιστικού υλικού σχετικά µε την λειτουργία και την προβολή του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου και των υλοποιούµενων προγραµµάτων κολύµβησης. 

� Την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση ειδικής ιστοσελίδας για το ∆ηµοτικό 

Κολυµβητήριο και τις δραστηριότητες του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

Με απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του φορέα λειτουργίας και διαχείρισης 

συγκροτείται οµάδα έργου για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου. Το 
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Κολυµβητήριο στελεχώνεται βάση των υποχρεωτικών εκ του νόµου θέσεων καθώς και 

των λειτουργικών αναγκών ως ακολούθως: 

α) Υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση του Κολυµβητηρίου ορίζεται ο 

εκάστοτε πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας, ο οποίος 

έχει τη γενική επιστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του 

Κολυµβητηρίου και είναι αρµόδιος για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του 

προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών, για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των 

διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας και των εκάστοτε Αποφάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και γενικά για την οµαλή λειτουργία του Κολυµβητηρίου.  

β) Υπεύθυνοι Λειτουργίας του Κολυµβητηρίου ορίζονται τα µέλη της «Οµάδας 

Έργου» που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η ανωτέρω οµάδα εποπτεύει την οµαλή 

λειτουργία του Κολυµβητηρίου, αντιµετωπίζει οποιοδήποτε θέµα προκύπτει που δεν 

προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας και αναφέρεται απευθείας στον 

Πρόεδρο του φορέα λειτουργία , ενηµερώνοντάς τον σχετικά.  

γ) Ο Υπεύθυνος Συντήρησης είναι αρµόδιος για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Κολυµβητηρίου, για την ανακυκλοφορία, την απολύµανση και τη διατήρηση της 

κατάλληλης θερµοκρασίας του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών. Είναι επίσης 

υπεύθυνος για την τακτική λήψη δειγµάτων νερού από τις κολυµβητικές δεξαµενές και 

για τη σχολαστική τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν 

ζητήµατα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καθώς και των διατάξεων των λοιπών 

υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύουν και αδειοδοτούν το Κολυµβητήριο. Επιπλέον πρέπει να 

διαθέτει αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στη συντήρηση και λειτουργία 

ηλεκτροµηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών πινάκων, 

καυστήρων, αντλιών) αλλά και στις διαδικασίες απολύµανσης, ανακυκλοφορίας και 

ελέγχου του νερού, προκειµένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των 

κολυµβητών. Υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας πρέπει να 

πραγµατοποιούν τακτικούς ελέγχους για την πιστή τήρηση των παραπάνω.  

δ) Ο Υπεύθυνος καθαριότητας µεριµνά για την καθαριότητα και την ευταξία σ’ 

όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Κολυµβητηρίου. Πρέπει επίσης να 

φροντίζει για τη σχολαστική καθαριότητα και απολύµανση των παραπάνω χώρων, καθώς 

και για την επιµελή χρήση τους από τους κολυµβητές-τριες και το κοινό.  

ε) Οι Επόπτες Ασφαλείας (ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για τον καθηµερινό 

έλεγχο εισόδου στις κολυµβητικές δεξαµενές. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευµένοι και 

πεπειραµένοι στις µεθόδους και την τεχνική διάσωσης κολυµβητών, στην παροχή Α’ 

Βοηθειών (χρήση τεχνητής αναπνοής), καθώς και στην εφαρµογή άλλων µέτρων 
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ανανήψεως. Θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των 

κολυµβητικών δεξαµενών και να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισµό 

διάσωσης και Α’ Βοηθειών. Επιπλέον θα συµµετέχουν στην προετοιµασία και 

αποκατάσταση του Κολυµβητηρίου για την υποδοχή κοινού και την τέλεση 

διοργανώσεων, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους.  

στ) Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας µεριµνά για την ασφάλεια των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και των προσώπων που βρίσκονται 

στην εγκατάσταση.  

Το µε κάθε νόµιµη µορφή απασχολούµενο προσωπικό στις εγκαταστάσεις του 

Κολυµβητηρίου υποχρεούται να ασκεί µε σωστό τρόπο τα καθήκοντά του, να φροντίζει 

για την ασφαλή άθληση των κολυµβητών-τριών, να επιµελείται των εγκαταστάσεων και 

να τηρεί επακριβώς το ωράριο λειτουργίας του. Η συµπεριφορά των εργαζοµένων και των 

περιοδικά απασχολούµενων στις εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου πρέπει να είναι 

κόσµια και φιλική προς τους χρήστες του χώρου, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την 

καθαριότητα της εγκατάστασης και µε επισήµανση και αναφορά τυχόν προβληµάτων και 

δυσλειτουργιών στον Προϊστάµενο Προσωπικού. Το ωράριο των πάσης φύσεως και µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενων καθορίζεται από τον Προϊστάµενο 

Προσωπικού και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης. Υπάλληλοι 

του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί συνεργάτες 

απαγορεύεται αυστηρά για τα κατά ειδικότητα καθήκοντά τους, τα οποία υποχρεούνται 

να προσφέρουν στη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη 

και απρόβλεπτη παροχή υπηρεσιών, να αµείβονται από σωµατεία, συλλόγους, οµίλους, 

οµοσπονδίες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Οι εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου, στα πλαίσια του προορισµού του και της 

εκπλήρωσης των σκοπών του, θα λειτουργούν τις ακόλουθες περιόδους, ηµέρες και ώρες:  

Α. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Μικρή Κολυµβητική ∆εξαµενή: 1η Μαΐου µέχρι 30η Σεπτεµβρίου   

Κολυµβητική ∆εξαµενή 25 µέτρων: 1η Μαΐου µέχρι 30η Σεπτεµβρίου   

 

Β. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

∆ευτέρα - Παρασκευή ► 09.00’ - 21.00’  

Σάββατο ► 09.00’ - 18.00’  

 

ΩΡΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ  
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ΩΡΕΣ : 09:00 έως 11:00 κοινό  

ΩΡΕΣ : 11:00 έως 19:00 εκµάθηση  

ΩΡΕΣ : 19:00 έως 21:00 κοινό  

 

ΩΡΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ  

ΩΡΕΣ : 09:00 έως 11:00 κοινό  

ΩΡΕΣ : 11:00 έως 14:00 κοινό (Λωρίδες 1 & 2) & εκµάθηση  (Λωρίδες 3,4,5, 6) 

ΩΡΕΣ : 14:00 έως 16:00 κοινό  

ΩΡΕΣ : 16:00 έως 19:00 κοινό (Λωρίδες 1 & 2) & εκµάθηση  (Λωρίδες 3,4,5, 6) 

ΩΡΕΣ : 19:00 έως 21:00 κοινό  

 

Τα ανωτέρω ωράρια δύνανται να τροποποιούνται µε ευελιξία, ανάλογα µε τις 

ανάγκες λειτουργίας και πάντα µε την έγκριση του Υπεύθυνου Λειτουργίας.  

Κατά τη διάρκεια ΕΟΡΤΩΝ - ΑΡΓΙΩΝ, για τέλεση ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και για λοιπές 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κατόπιν συνεννόησης και προγραµµατισµού κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι κολυµβητές-τριες, 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.  

Οι κολυµβητές-τριες, κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου, 

υποχρεούνται να επιδεικνύουν το Ατοµικό ∆ελτίο Εισόδου (Κάρτα Μέλους)  στη 

Γραµµατεία και στους Επόπτες Ασφαλείας, όποτε αυτό ζητηθεί.  

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σ’ όσους δεν γνωρίζουν κολύµβηση και δε 

συνοδεύονται από γυµναστή - προπονητή.  

Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές χωρίς την παρουσία Ναυαγοσώστη. 

Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές σε άτοµα επιληπτικά ή σε άτοµα 

που πάσχουν από ίωση, µεταδοτική νόσο, δερµατικές παθήσεις, καθώς και σε άτοµα µε 

εκτεταµένες εκδορές και ανοικτά τραύµατα.  

Απαγορεύεται 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. 

Όλοι οι λουόµενοι, κατά την παραµονή τους στα αποδυτήρια, δεν επιτρέπεται να 

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

ξυρίζονται. Επιπλέον η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται µε µέτρο και οικονοµία.  
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Οι γονείς επιβάλλεται να βοηθούν τα µικρά παιδιά τους, τα οποία αδυνατούν να 

αλλάξουν µόνα τους, εισερχόµενοι στα αποδυτήρια ανηλίκων που διατίθενται γι’ αυτό το 

σκοπό.  

∆εν επιτρέπεται η είσοδος γονέων - συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών - γυναικών.  

Η χρήση τουαλέτας και κατόπιν ντους µε σαπούνι απ’ όλους ανεξαιρέτως τους 

λουόµενους, πριν την είσοδό τους στις κολυµβητικές δεξαµενές, είναι υποχρεωτική.  

Αν κατά τη διάρκεια της προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας επιβάλλεται να γίνει εκ νέου 

χρήση ντους πριν την επιστροφή στο χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών για τη συνέχιση 

της προπόνησης.  

Η είσοδος και η έξοδος προς και από τις κολυµβητικές δεξαµενές αντίστοιχα γίνεται µόνο 

µέσα από τις δεξαµενές απολύµανσης (ποδόλουτρο) µε σαγιονάρες.  

∆εν επιτρέπεται η χρήση αντηλιακών και κάθε είδους λιπαντικών ουσιών, διότι 

µεταβάλουν την ποιότητα του νερού.  

Απαγορεύεται η ούρηση εντός των κολυµβητικών δεξαµενών. Απαγορεύεται το φτύσιµο, 

το πέταγµα νερού από το στόµα και η έκκριση βλέννας από τα ρουθούνια εντός των 

κολυµβητικών δεξαµενών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα κανάλια 

υπερχείλισης, που βρίσκονται περιφερειακά των κολυµβητικών δεξαµενών.  

∆εν επιτρέπεται το κάθισµα πάνω στις διαδροµές των κολυµβητικών δεξαµενών, ούτε το 

τράβηγµα και το βούλιαγµα αυτών.  

∆εν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές από τα κάγκελα.  

Οι σκάλες καθόδου και ανόδου προς και από τις κολυµβητικές δεξαµενές αντίστοιχα δεν 

επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µε βίαιο τρόπο και οι αναπηδήσεις σ’ αυτές πρέπει να 

αποφεύγονται.  

Η κολύµβηση επιβάλλεται να πραγµατοποιείται στην δεξιά πλευρά κάθε διαδροµής, ώστε 

να µην δυσχεραίνεται η συνεχής ροή, ενώ δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά τής 

πισίνας, τα µακροβούτια και η άπνοια.  

∆εν επιτρέπονται οι φωνές, το τρέξιµο και τα κάθε µορφής παιγνίδια σ’ όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους του Κολυµβητηρίου και ιδιαίτερα γύρω από τις κολυµβητικές 

δεξαµενές. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται στρώµατα θαλάσσης, µπρατσάκια και 

φουσκωτά κάθε είδους.  

Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων αντικειµένων στο χώρο γύρω από τις κολυµβητικές 

δεξαµενές.  

Απαραίτητος εξοπλισµός κολυµβητών-τριών είναι: µαγιό αθλητικό κολύµβησης µε 

ανεξίτηλα χρώµατα (ολόσωµο για τα κορίτσια), ελαστικό σκουφάκι κολύµβησης (τύπου 

σιλικόνης ή απλό πλαστικό), γυαλιά κολύµβησης, σαγιονάρες ή ελαστικές 

αντιολισθητικές παντόφλες και µπουρνούζι ή πετσέτα.  
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∆εν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές χωρίς σκουφάκι ή µε βερµούδα ή 

µε µαγιό τύπου µπικίνι.  

∆εν συνιστάται η απόθεση χρηµάτων, κοσµηµάτων, λοιπών πολύτιµων πραγµάτων και 

αντικειµένων αξίας στα αποδυτήρια ή σ’ άλλους χώρους της εγκατάστασης. Η ∆ιεύθυνση 

και το Προσωπικό του Κολυµβητηρίου ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλειά τους.  

Οι γονείς, οι κηδεµόνες και οι συνοδοί έχουν τη δυνατότητα να περιµένουν τους 

κολυµβητές-τριες στους χώρους αναµονής ή να παρακολουθούν τις δραστηριότητες από 

τις κερκίδες ή το κυλικείο.  

Η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές, καθώς και περιµετρικά αυτών, επιτρέπεται µόνο 

σε άτοµα που αθλούνται, σε γυµναστές - προπονητές, στο προσωπικό του Κολυµβητηρίου, 

καθώς και σε υπεύθυνους οµάδων.  

Η θερµοκρασία του νερού για την περίοδο λειτουργίας των κολυµβητικών δεξαµενών 

συνιστάται να διατηρείται στους 24ο – 27ο  C.  

Το νερό των κολυµβητικών δεξαµενών πρέπει να ανανεώνεται τακτικά και να 

αντικαθίσταται πλήρως ανά έτος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το νερό των 

κολυµβητικών δεξαµενών δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής, είτε λόγω 

υπερβολικής ποσότητας χλωρίου ή έλλειψης χλωρίου ή µη σωστής απολύµανσης, είτε 

επειδή γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτουν οι υγειονοµικές διατάξεις για χρήση 

κολυµβητικών δεξαµενών, ο Υπεύθυνος Συντήρησης εισηγείται την απαγόρευση της 

χρήσης τους.  

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα και κάθε µορφής κατοικίδια.  

Απαγορεύεται το κάπνισµα σ’ όλους τους χώρους του Κολυµβητηρίου.  

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών (συµπεριλαµβάνονται οι µαστίχες και οι 

καραµέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών και 

των αποδυτηρίων. 

Πρόσωπα που δεν εφαρµόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας σ’ όλους τους 

χώρους του Κολυµβητηρίου, ή συµπεριφέρονται απρεπώς ή γενικότερα επιδεικνύουν 

ανάρµοστη συµπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται 

θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά.  

Αρµόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεµµένης ή κατ’ εξακολούθηση 

παραβίασης του Κανονισµού Λειτουργίας, είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του φορέα 

Λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  (ΚΑΡΤΑ 

ΜΕΛΟΥΣ)  
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Για την εγγραφή και την έκδοση Ατοµικού ∆ελτίου Εισόδου (Κάρτα Μέλους) στο 

Κολυµβητήριο οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν και καταθέτουν αίτηση εγγραφής 

µέλους στη Γραµµατεία του Κολυµβητηρίου, συνοδευόµενη από δύο φωτογραφίες 

µεγέθους ταυτότητας. Όταν η ανωτέρω αίτηση αφορά ενήλικα ή παιδί ηλικίας άνω των 

δεκατεσσάρων (14) ετών προσκοµίζονται ιατρικές γνωµατεύσεις από ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ και 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ενώ όταν αφορά παιδί ηλικίας 

µέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών προσκοµίζεται ιατρική γνωµάτευση από ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟ, 

καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του γονέα ή του κηδεµόνα. Οι εν λόγω ιατρικές 

γνωµατεύσεις είναι ετήσιας ισχύος και πρέπει να βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες είναι υγιείς, 

δε χρήζουν περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων και µπορούν να ασκηθούν στο άθληµα της 

κολύµβησης.  

Οι σύλλογοι - σωµατεία - όµιλοι αθληµάτων υγρού στίβου, επικυρωµένο αντίγραφο του 

καταστατικού τους, όπως αυτό είναι σε ισχύ µ’ όλες τις τυχόν συµπληρώσεις και 

τροποποιήσεις, καθώς και βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα της αρµόδιας Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - 

ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

Όλα τα µέλη συλλόγων, τα σωµατείων  και οι οµίλων της ηµεδαπής υποχρεούνται 

στην έκδοση Ατοµικών ∆ελτίων Εισόδου (Κάρτα Μέλους) µε τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Άρθρο 6. Επίσης οι σύλλογοι τα σωµατεία και οι όµιλοι είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέσουν αναλυτική κατάσταση των αθλουµένων µελών τους.  

Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων οι σύλλογοι, τα σωµατεία και οι 

όµιλοι συµβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας των εγκαταστάσεων 

του Κολυµβητηρίου. Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων και των αγώνων 

οι φύλακες πρέπει να ελέγχουν τα αποδυτήρια για τυχόν φθορές, οι οποίες θα 

καταλογίζονται στο σύλλογο ή το σωµατείο ή τον όµιλο, οι αθλητές του οποίου τις 

προξένησαν. Οι σύλλογοι, τα σωµατεία και οι όµιλοι είναι υπεύθυνοι για την κόσµια 

συµπεριφορά των αθλητών και των γονέων - συνοδών. Για να επιτραπεί η είσοδος στο 

Κολυµβητήριο πρέπει η κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο 

γυµναστή - προπονητή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να παραµένει στον χώρο µέχρι την 

αποχώρηση και του τελευταίου αθλητή. Η κάθε οµάδα, µετά το πέρας των προπονητικών 

δραστηριοτήτων, µπορεί να παραµείνει για πέντε (5) λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο, 

χωρίς να παρεµποδίζει την προπόνηση της επόµενης και οφείλει να εγκαταλείψει τα 

αποδυτήρια µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) λεπτών. Η παρουσία και συµµετοχή των 

κολυµβητών-τριών στις προπονητικές δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα 

κατάλληλα και απαραίτητα µέσα.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Για τη διεξαγωγή αγώνων οποιασδήποτε µορφής (επίσηµων, φιλικών, σχολικών, 

πανεπιστηµιακών, εργασιακών), τοπικής - περιφερειακής - πανελλήνιας - διεθνούς 

εµβέλειας, απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνα, η οποία εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα µε 

µέριµνα του διοργανωτή. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε αγώνων 

είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την οµαλή και 

ασφαλή διεξαγωγή τους. Το προσωπικό του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου, 

συνεπικουρούµενου σε απ’ αυτό του διοργανωτή, συνεργάζεται και διευκολύνει την 

υλοποίηση των αγώνων στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του ∆ηµοτικού 

Κολυµβητηρίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες για την παροχή πληροφοριών και τις 

εγγραφές ή να συµπληρώνουν την αίτηση εγγραφής και να ενηµερώνονται για την 

λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ηλεκτρονικά. Η έκδοση των Καρτών Μέλους 

γίνεται µετά την είσπραξη του αναλογούντος τιµήµατος. Επιπλέον στα Γραφεία του 

Κολυµβητηρίου θα τηρείται πρωτόκολλο υποβληθέντων αιτηµάτων παραχώρησης, 

κατάσταση παραχωρηθέντων διαδροµών ανά ηµέρα και ώρα και θα αρχειοθετούνται τα 

σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό 

Λειτουργίας. Ειδικότερα οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµπληρώνουν και να υποβάλλουν 

στα Γραφεία του Κολυµβητηρίου σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται πλήρη 

στοιχεία και συγκεκριµένα ονοµατεπώνυµο, κατηγορία χρήστη (κοινό - σύλλογος - 

σωµατείο - όµιλος - οµοσπονδία - σχολική µονάδα - τουριστικό γραφείο), ηµεροµηνία - 

ώρα διάθεσης, είδος κολυµβητικής δεξαµενής, αριθµός διαδροµών. Η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, γνωµατεύσεις, υπεύθυνες 

δηλώσεις, λοιπά αποδεικτικά στοιχεία). Θα ακολουθεί έλεγχος ορθότητας και πληρότητας 

των δικαιολογητικών, έλεγχος διαθεσιµότητας του Κολυµβητηρίου και έγκριση ή µη του 

υποβληθέντος αιτήµατος. Στην περίπτωση έγκρισης θα εισπράττεται το αναλογούν 

αντίτιµο, θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο το σύµφωνο µε την κείµενη νοµοθεσία 

παραστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών θα εκδίδεται ∆ελτίο 

Εισόδου (Κάρτα Μέλους), στο οποίο θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του χρήστη, η 

ιδιότητά του και θα επικολλείται πρόσφατη φωτογραφία του. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να 

επιδεικνύει το ∆ελτίο Εισόδου (Κάρτα Μέλους) στο προσωπικό του Κολυµβητηρίου κάθε 

φορά που κάνει χρήση αυτού.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

Το αντίτιµο διάθεσης του Κολυµβητηρίου αφορά το κόστος ενοικίασης µέρους ή 

του συνόλου των διαδροµών των κολυµβητικών δεξαµενών και αναπροσαρµόζεται µε 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα 

διαχείρισης.  

Όλα τα ποσά που αφορούν την είσοδο, την έκδοση µηνιαίας κάρτας, την 

εκµάθηση και την χρήση µεγάλης ή µικρής πισίνας από συλλόγους σωµατεία 

προκαταβάλλονται.  

Το αντίτιµο επί των παρεχόµενων υπηρεσιών έγινε προσπάθεια να είναι 

προσαρµοσµένο στις δύσκολές οικονοµικές καταστάσεις που βιώνει η χώρα και οι πολίτες 

αλλά έχοντας ως βασικό στόχο την οικονοµική βιωσιµότητα του όλου εγχειρήµατος που 

δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου. Εντός των 

παραπάνω πλαισίων το αντίτιµο για την παροχή υπηρεσιών είναι τα παρακάτω:   

 

Αντίτιµο Χρήσης Κολυµβητηρίου  

ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ* 

Εγγραφή - Έκδοσή Κάρτας Μέλους   2 € 

Επανέκδοση Κάρτας Μέλους  5 € 

Ατοµική ηµερήσια είσοδος 2 € 

Μηνιαία Κάρτα  30 € 

Μηνιαία Κάρτα Φοιτητών - Ανέργων  20 € 

Μηνιαία Κάρτα ΑµΕΑ 5 € 

Μηνιαία Κάρτα 10 παρουσιών  15 € 

Μηνιαία Κάρτα 15 παρουσιών 20 € 

Μηνιαία Οικογενειακή Κάρτα 2 ατόµων  50 € 

Μηνιαία Οικογενειακή Κάρτα 3 ατόµων  60 € 

Μηνιαία Οικογενειακή Κάρτα 4 ατόµων  70 € 

Τµήµατα Εκµάθησης Παιδικά σε τµήµατα το ανώτερο 12 
παιδιών µόνο µε το Εισιτήριο Εισόδου  

2 € 

Τµήµατα Εκµάθησης Ενηλίκων  µόνο µε το Εισιτήριο Εισόδου 2 € 

* σε όλα τα παραπάνω ποσά συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.  24%  

 

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ * * 

Χρήση Μικρής Κολυµβητικής ∆εξαµενής / ανά 45λεπτα  / µε 

ανώτερο αριθµό παιδιών 12 µόνο µε ατοµικό εισιτήριο εισόδου  

2€/45λεπτο/άτοµο 

**  
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Χρήση Μεγάλης Κολυµβητικής ∆εξαµενής λωρίδα / ανά 

60λεπτα / µε ανώτερο αριθµό παιδιών  12 

2€/60λεπτο/άτοµο 

** 

Παραχώρηση του συνόλου του κολυµβητηρίου για οποιαδήποτε 

άλλη χρήση ή αθληµάτων υγρού στίβου κατοπινή συνεννόησης  
 

* σε όλα τα παραπάνω ποσά συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.  24%  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΥΛΙΚΕΙΟ  

Ο φορέας διαχείρισης δύναται να  µισθώσει ή να λειτουργήσει το κυλικείο ή να 

τοποθετήσει αυτοµάτους πωλητές προς εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλουµένων, 

κατά τη διάρκεια τέλεσης προπονήσεων, αγώνων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων. Οι 

ώρες και ηµέρες λειτουργίας του κυλικείου θα καλύπτουν υποχρεωτικά το ωράριο 

λειτουργίας του Κολυµβητηρίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ  

Για την προβολή και διαφήµιση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ο ∆ήµος Έδεσσας 

και ο φορέας διαχείρισης συνεργάζεται, κατά προτεραιότητα, µε το τοπικούς φορείς, τους 

Εµπορικούς Συλλόγους, τα ταξιδιωτικά - τουριστικά γραφεία και πρακτορεία, τους 

αθλητικούς συλλόγους οι οποίοι διαθέτουν τµήµατα αθληµάτων υγρού στίβου, καθώς 

επίσης και τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς, µε πρωταρχικό σκοπό την προσέλκυση 

αθλητικού τουρισµού, διαµέσου εξασφάλισης αθλητικών προετοιµασιών, διοργανώσεων 

και λοιπών εκδηλώσεων από ενδιαφερόµενους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό. Επιπλέον ο Φορέας ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του 

Κολυµβητηρίου, θα εκπονεί ετήσιο σχέδιο προβολής, διαφήµισης και επικοινωνίας αυτού. 

Όλες οι ενδεδειγµένες ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στην προβολή, διαφήµιση και 

επικοινωνία, όπως η δηµιουργία ιστοσελίδας, η σχεδίαση, η εκτύπωση και η διάθεση 

φυλλαδίων και λοιπού έντυπου ενηµερωτικού υλικού, καθώς επίσης οι πάσης φύσεως 

παρουσιάσεις και διαφηµίσεις, πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κατόπιν 

συνεργασίας µε τα αρµόδια όργανα του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  

Για διαπιστωµένες και αποδεδειγµένες φθορές των εγκαταστάσεων του 

Κολυµβητηρίου, οι οποίες θα βεβαιώνονται κατόπιν έκθεσης του Προϊσταµένου του 

Κολυµβητηρίου και αφού έχει προηγηθεί αυτοψία από υπεύθυνο υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων η αντικατάσταση 

ή η αποκατάσταση ή η καταβολή του ποσού της δαπάνης, που απαιτείται για την 
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επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. Σε περίπτωση καταβολής ποσού, το ύψος αυτού θα 

βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 

∆ηµοτικών Εσόδων, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Προϊστάµενου του 

Κολυµβητηρίου. Όταν άτοµα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Κολυµβητηρίου, 

τους εξυβρίζουν και τους απειλούν, επειδή τους απαγορεύουν την είσοδο στον χώρο, τότε 

καλείται η Ελληνική Αστυνοµία. Παράγοντες, γονείς και θεατές οφείλουν να 

παρακολουθούν τις προπονητικές δραστηριότητες και τους αγώνες από τις κερκίδες, 

χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή τους. Ο ∆ήµος Έδεσσας, η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. και το 

προσωπικό του Κολυµβητηρίου δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και 

βανδαλισµούς, τα οποία δηµιουργούνται από άτοµα που παρευρίσκονται στις 

εγκαταστάσεις του, ούτε για παρεπόµενες συνέπειες αυτών, αλλά ούτε και για προσωπικά 

ατυχήµατα µετά τραυµατισµού, καθώς και λοιπά συµβάντα, που οφείλονται στην κακή 

χρήση των εγκαταστάσεων ή στην µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 

Λειτουργίας. Τα απολεσθέντα και µη ζητηθέντα αντικείµενα φυλάσσονται από το 

προσωπικό του Κολυµβητηρίου για διάστηµα τριών (3) µηνών και στη συνέχεια 

διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήµατα και τιµαλφή παραδίδονται µε 

απόδειξη στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα. Για κάθε χώρο της εγκατάστασης κλειδιά έχει το 

κατά περίπτωση αρµόδιο προσωπικό, σύµφωνα µε Απόφαση του Προϊσταµένου του 

Κολυµβητηρίου. 

 Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε µε στόχο να διασφαλίσει την οµαλή και 

αποτελεσµατική λειτουργία και διάθεση των εγκαταστάσεων του Κολυµβητηρίου, καθώς 

επίσης την ασφάλεια και την υγεία των αθλουµένων, σε συνάρτηση µε την επίτευξη των 

σκοπών του. Ο παρών Κανονισµός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του 

Κολυµβητηρίου, διατίθεται στους αθλούµενους και η γνώση του περιεχοµένου του 

αποτελεί υποχρέωσή τους. Ο παρών Κανονισµός δύναται να τροποποιηθεί µε Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Έδεσσας». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ∆ηµοτική Κοινότητα Έδεσσας µε την 

αριθ. 31/2016 οµόφωνη απόφασή της γνωµοδότησε θετικά για την έκδοση του 

Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου του  ∆ήµου Έδεσσας. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Χρήστο 

Τσιβόγλου, Ευτυχία Ταµβίσκου, Ιωάννη Μουράτογλου, Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο 

∆ηµητριάδη, Ιωάννη Σόντρα, Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, Αντώνιο Ρυσάφη και 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις της παρ. Ι στ. 11 του άρθρου 75 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 καθώς 

και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού κολυµβητηρίου 

Έδεσσας, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και στην αριθµ. 

26/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρήστος Τσιβόγλου και Μιχαήλ Φουνταλής 

µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση.  

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  156/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  27.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- ∆ήµαρχο κ. ∆. Γιάννου 

- Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα 

- Προϊστάµενο Τµήµατος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. 

Π. Τάσκο 
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