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θαηφπηλ
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Αιεμφπνπινο
Γεψξγηνο , εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Θέμα 1ο:

«Διαδικαζία Διάθεζης Υώρων ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ Εθνικού

ηαδίοσ Νασπάκηοσ, για ηη αγωνιζηική περίοδο 2019-2020».
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ελεκέξσζε ηα παξηζηάκελα κέιε φηη ελφςεη
ελάξμεσο ησλ αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο λέαο Αγσληζηηθήο
Πεξηφδνπ, φια ηα έσο ηψξα θηινμελνχκελα Σνπηθά Αζι. σκαηεία (θαη φρη κφλν) έρνπλ
επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα εθ λένπ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ζεδφλ 2019-2020.
ην ζεκείν απηφ ππελζχκηζε ζηα παξηζηάκελα κέιε ηελ 17.1 / 1-8-2018 Πξάμε Απφθαζε ηεο ΔΓ ηνπ ζηαδίνπ γηα ηελ πξνεγνχκελε ζεδφλ 2018-2019, κε ηνπο γεληθνχο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε παξαρψξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ηαδίνπ.
Έπεηηα απφ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε .
Η Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ
έρνληαο ππφςε :
1. Σο Ν.Γ. 650/1970 «Πεπί Γςμναζηηπίων (ΦΔΚ175/Α΄/1970), άπθπο 8.
2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 423/1976,
3. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 456/1988,
4. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν2503/30-3-1997,
5. Σιρ

διαηάξειρ

ηος

«Κανονιζμού

Λειηοςπγίαρ

ηων

Ν.Π.Γ.Γ.

Δθνικών

Γςμναζηηπίων»(Τ.Α. 17112/2000 ΦΔΚ847/Β΄/2000).
6. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94/Α΄/29-6-2017).
7. Σο ΦΔΚ 391/Σεύσορ Τπαλλήλων Διδικών Θέζεων & Οπγάνων Γιοίκηζηρ Φοπέων
ηος δημοζίος και Δςπύηεπος Γημόζιος Σομέα/19.06.2019, με ηο οποίο οπίζηηκαν ηα
Μέλη ηηρ ΔΓ ηος ηαδίος.
8. Σην με απιθμ. ππωη. 18385/0094/24-3-2010 εγκύκλιο-οδηγία ηος Γ.Λ.Κ.
9. Σην με απιθμό ππωη.. 44833/9-11-2010 Δγκύκλιο ηος ηόηε Γενικού Γπαμμαηέα
Αθληηιζμού κ. Π. Μπιηζαξή.
10. Σο με απιθμ. Ππωη. 8150/14.03.2014 έγγπαθο ΤΠ.ΠΟΛ.& ΑΘΛ./ΓΓΑ/ΓΓΑ/ΓΑΑ/Σμ.
ωμαηείων & Γςμναζηηπίων.
11. Σο με απιθμ. Ππωη. 7854/04.04.2014 έγγπαθο ΤΠ.ΠΑΙΓ. & ΘΡΗ.-ΠΟΛ. &
ΑΘΛ./ΓΓΑ/ΓΓΑ/ΓΑΑ/Σμ. ωμαηείων & Γςμναζηηπίων.
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12. To 19892/02-07-2014 έγγπαθο ηος Σμήμαηορ ωμαηείων & Γςμναζηηπίων ηηρ
Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αθληηιζμού «Παπασώπηζη γηπέδων ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ
Δθνικού ηαδίος Ναςπάκηος».
13. Σο ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΑ/ΣΑΚΑΑ/109386/7526/2763/609/4-4-2016

έγγπαθο ηηρ

Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αθληηιζμού, με ηο οποίο δόθηκαν οδηγίερ ζσεηικά με ηην
διαδικαζία παπασώπηζηρ σπήζηρ ηων γηπέδων Ανηιζθαίπιζηρ ηος ηαδίος μαρ.
14. Σο ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑ/337410/545/10-7-2018 έγγπαθο με οδηγίερ ηηρ Γ.Γ.Α..
Απνθάζηζε :
1.

Σε Γηάζεζε πξνο Υξήζε φισλ ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ γηα ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν 2019-2020.

2.

Σελ

Αλάθιεζε

φισλ

ησλ

ηπρφλ

πξνγελέζηεξσλ

Απνθάζεσλ

-

Γεζκεχζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ.
3.

Η δηάζεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ρξήζε θαη ηα αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα ρξήζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο
ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ.

4.

Αγσληζηηθή Πεξίνδν ζα ζεσξείηαη ε 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
έσο ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ επνκέλνπ , ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο θαη ζπλέρεηαο
ησλ πξσηαζιεκάησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ αζιεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν
απηή.

5.

Η

Απφθαζε

εγθαηαζηάζεσλ

ζρεηηθά
ηνπ

κε

ηνλ

ηξφπν

δηάζεζεο

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ

Δ..

ησλ

αζιεηηθψλ

Ναππάθηνπ

ζε

πιιφγνπο, σκαηεία, Οκνζπνλδίεο, Φνξείο θιπ., ζα ζπληάζζεηαη θάζε
ρξφλν θαηά ην κήλα Αχγνπζην θαη ζα αθνξά ηε ρξήζε απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζήο ηεο έσο θαη ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
6.

Η Γηάζεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ρξήζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε
πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο

ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ..

Ναππάθηνπ, ζα έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη εηήζηα δηάξθεηα ην
αλψηεξν,

ελψ ζα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κεηά απφ αηηηνινγεκέλε

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ ηαδίνπ.
7.

Σεο έγγξαθεο Πξάμεο παξαρψξεζεο ζα πξνεγείηαη ζχληαμε θαη
ππνγξαθή Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ
Δζληθνχ ηαδίνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνπ
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη θαη ην αληίηηκν ρξήζεο.
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Απαξαίηεηε Πξνυπφζεζε γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα λέα παξαρψξεζε είλαη
ε νινζρεξήο εμφθιεζε φισλ ησλ ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο ηνπ αηηνχληνο
σκαηείνπ πξνο ην ηάδην.
8.

Η είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ,
είηε αζιεηψλ πιιφγσλ, είηε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ γηα πξνπφλεζε,
πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο (ζε κνξθή εηδηθήο
καγλεηηθήο
Σαπηφηεηαο

θάξηαο).
είλαη

ε

Τπεχζπλε
ππεξεζία

Αξρή
ηνπ

γηα

ηελ

έθδνζε

Αζιεηηθήο

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ

Δ..

Ναππάθηνπ.
9.

Σελ επζχλε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ Αηηήζεσλ (θαζψο θαη ηε ζπιινγή
φισλ ησλ απαξαηηήησλ) γηα έθδνζε λέσλ Αζιεηηθψλ Σαπηνηήησλ γηα λέα
κέιε θαη λένπο αζιεηέο σκαηείσλ θαζψο θαη αλαλέσζε παιαηψλ ζα
έρνπλ νη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ
νπνία έρνπλ ήδε ελεκεξσζεί απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηαδίνπ.

10. Νόκηκε ζεωξείηαη ε Δίζνδνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο κόλν όζωλ έρνπλ
εηζέιζεη ζ΄ απηέο από ηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο εηζόδνπο ηνπ ηαδίνπ
(Σνπξληθέ), κε ηελ ρξήζε ηεο αλωηέξω –ΑΤΣΗΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΗ –
καγλεηηθήο θάξηαο.
11. Η Δίζνδνο Ορεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ
εηδηθή Άδεηα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ..
ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ.
12. Γηα παξαρψξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο
ρψξνπο πξνπφλεζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αζιεηψλ
γηα αγψλεο, απαηηείηαη θάζε ελδηαθεξφκελνο χιινγνο ή σκαηείν λα
ππνβάιιεη , ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δηαδηθαζία,
πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ
ζρεηηθφ Αίηεκα θαη ζπλεκκέλα θάθειν κε φια ηα παξαθάησ:
 Αληίγξαθν Δπίζεκνπ Δγγξάθνπ κε εκθαλή ηνλ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΙΚΗ
ΑΘΛΗΣΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

ηνπ

σκαηείνπ

απφ

ηελ

Γεληθή

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. (ν Αξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη
ηνηρνθνιιεκέλνο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θάζε σκαηείνπ).
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 Καηάζηαζε ησλ θαηφρσλ Δπίζεκεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο
Πξνπνλεηή θαη ζπκβαιιφκελσλ κε ην χιινγν/σκαηείν ππεπζχλσλ
πξνπνλεηψλ. (Αληίγξαθν απηήο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη αλαξηεκέλε
κε επζχλε ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ απηνχ,
ζηελ Δίζνδν ηνπ ηαδίνπ).
 Δπηθαηξνπνηεκέλε Καηάζηαζε ησλ αζιεηψλ πνπ ζα πξνπνλνχληαη.
 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ
φπνπ ζα δειψλεηαη φηη νη αζιεηέο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ
Αθαδεκηψλ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηά ηνλ λφκν (λ.4479/2017
άξζξν 16) Κάξηα Τγείαο Αζιεηή γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020
θαη βεβαηψλεηαη έηζη ε θαιή πγεία ηφζν ησλ αζιεηψλ φζν θαη ησλ
πξνπνλεηψλ απφ εηδηθφ Καξδηνιφγν Ιαηξφ.
 Αίηεκα - Ηκεξνινγηαθφ Υξνλνδηάγξακκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ γηα
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ.
13. Η εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ηαδίνπ απαηηεί ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρείσλ ησλ αζιεηηθψλ
σκαηείσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηα
αζιεηηθά σκαηεία πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ,
ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ αλά αζιεηηθή πεξίνδν :


Φσηναληίγξαθν ηειεπηαίνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ/σκαηείνπ.



Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Πξαθηηθνχ/Απφθαζεο κε ηελ χλζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ/σκαηείνπ.



Καηάζηαζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ πιιφγνπ/σκαηείνπ.



Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο ησλ Μειψλ ηνπ Γ ηνπ ζσκαηείνπ, ησλ
Τπαιιήισλ θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ - ζπκβαιινκέλσλ κε ην
σκαηείν Πξνπνλεηψλ.
Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο ησλ αξκνδίσλ ησλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ ζα
πξέπεη κε δηθηά ηνπο επζχλε λα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνπο εηδηθνχο
Πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο θεληξηθήο
Δηζφδνπ ηνπ ηαδίνπ.
Δάλ ηα σκαηεία επηζπκνχλ, παξέρεηαη ζε απηά ε δπλαηφηεηα ζε
εηδηθφ πεδίν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηαδίνπ λα αλαξηνχλ ηα ηειέθσλα
θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο απηψλ.
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Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη κε κέξηκλα ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ πιιφγσλ/σκαηείσλ πξν ηεο ππνγξαθήο ησλ Ιδησηηθψλ
πκθσλεηηθψλ παξαρψξεζεο ρξήζεο θαη γηα θάζε αιιαγή (π.ρ. Αζιεηέο,
Έθνξνη, Φξνληηζηέο, Πξνπνλεηέο,

θιπ) ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε

Δπηηξνπή ηαδίνπ.
14. Η ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία θαη ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ

ζα

απαηηνχληαη

θαη

γηα

παξαρψξεζε

αζιεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο ρψξνπο αλάπηπμεο θαη
θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιήκαηνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ή
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή νξγαλσκέλεο άζιεζεο. Σν αίηεκα πξέπεη λα ην
ππνβάιιεη θάζε ελδηαθεξφκελνο χιινγνο ή σκαηείν ή νκάδα Αζιεηψλ,
πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ .
15. Όια ηα αληίηηκα ρξήζεο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε,
επηβαξχλνληαη επί ηεο αλαθεξφκελεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηψλ κε ΦΠΑ
24% θαη γηα ηελ ρξήζε θάζε κελφο ζα εθδίδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ
δεθαεκέξνπ ηνπ επνκέλνπ κήλα, ην αλάινγν κε ην αλαξηεκέλν
πξφγξακκα ρξήζεο, ηηκνιφγην.
16. Σπρφλ αηηήκαηα γηα αιιαγέο ζηηο ψξεο ρξήζεο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
γηα ηνλ επφκελν κήλα, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο θαη
εγγξάθσο κε επζχλε ησλ σκαηείσλ πξνο ην ηάδην θαη εηδηθφηεξα κέρξη
ηελ 25ε θάζε κήλα.

εκεηψλεηαη φηη ζην πξφγξακκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ, ζχκθσλα θαη κε ην (5) ζρεηηθφ, ζα
ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά θαζνξηζκέλεο ψξεο ρξήζεο γηα :
o

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη

o

Γηα κεκνλσκέλα άηνκα – θνηλφ

(κε αζιεηέο, κε κέιε πιιφγσλ-

σκαηείσλ)
o

Γηα νξγαλσκέλε άζιεζε αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ.
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Σα Αζιεηηθά σκαηεία, ην άζιεκα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε
αγσληζηηθή αλάπηπμε θαη πθίζηαηαη ε αλαγθαηφηεηα άκεζεο δηάζεζεο αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,

παξαθαινχληαη

φπσο

ππνβάιινπλ

ζηε

Γξακκαηεία

ηνπ

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ (κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο
απφ ην λφκν δηαδηθαζίαο) φια ηα αλσηέξσ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ
ε Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑ ΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ λα πξνβεί
ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο παξαρψξεζήο ηνπο.

Οκφθσλα έγηλαλ απνδεθηνί νη αλσηέξσ ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη
ζηε

ζπλέρεηα

αθνινχζεζε

ζπδήηεζε

γηα

θάζε

άζιεκα

μερσξηζηά

θαη

απνθαζίζηεθαλ θαη ηα παξαθάησ:
Α.

Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηνπ

ηαδίνπ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηελ
δηαδηθαζία παξαρψξεζεο πξνο ρξήζε ησλ γεπέδσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
πνδνζθαίξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020:
1. Σελ Αλάθιεζε φισλ ησλ ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ Πξάμεσλ - Απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πνδνζθαίξνπ ηνπ ηαδίνπ.
2. Σελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πνδνζθαίξνπ ηνπ
ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ

ΔΘΝΙΚΟΤ

ΣΑΓΙΟΤ

ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

ζηα

ελδηαθεξφκελα Αζιεηηθά σκαηεία θαηφπηλ αηηήζεψλ ησλ.
3. Οη πκβάζεηο

παξαρψξεζεο

ρξήζεο ζα είλαη Πξνζσξηλέο, θαη

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηάξθεηα ηεο Αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2019-2020.
4. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο χκβαζεο είλαη ε εμφθιεζε κέρξη
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο επ’ απηψλ.
5. Η Ιδηαηηεξφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε επαηζζεζία ησλ ριννηαπήησλ
ζέηεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζηε δηάξθεηα ρξήζεο απηψλ. Έηζη ην πιήζνο
ησλ

Πνδνζθαηξηθψλ

σκαηείσλ

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο Έδξα

θαη

ησλ

ηκεκάησλ

πνπ

ζα

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παπαραξαιακπείνπ

Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ θαηά ηε αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020 ζα
απνθαζηζζεί έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ θαη ηηο ππνδείμεηο Δηδηθνχ Γεσπφλνπ.
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6. Πέξα απφ ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ σο έδξα γηα ηνπο
επίζεκνπο αγψλεο αιιά θαη ηηο πξνπνλήζεηο γηα ηελ αλσηέξσ αγσληζηηθή
πεξίνδν ζηελ νκάδα ηεο Πφιεο καο ΠΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑΚΟ ΑΣΔΡΑ, ε
Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ζα δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξνδηθά θαη ζε άιια
ελδηαθεξφκελα Πνδνζθαηξηθά σκαηεία ηφζν ηνπ Γήκνπ καο, αιιά θαη
άιισλ πεξηνρψλ, έπεηηα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηνπο.
Η δηάξθεηα ρξήζεο ζα νξίδεηαη ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κε λέα Πξάμε ηεο
Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ θαη αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα
Δξαζηηερληθφ ή κε σκαηείν ζα νξίδεηαη θαη ην Αληίηηκν Υξήζεο .
7. Γηα ηελ ρξήζε θάζε εγθαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ, γηα φιε ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν 2019-2020 ην Αληίηηκν γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο Αζιεηηθνχο
πιιφγνπο , νξίδεηαη σο εμήο:

ΣΜΗΜΑ ΑΝΓΡΩΝ.
Σωμαηεία

ποσ

θα

θα τρηζιμοποιούν

ηις

τρηζιμοποιούν

ηις εγκαηαζηάζεις

ως

εγκαηαζηάζεις

ως 2ρη

για

Σωμαηεία

ποσ

έδρα

1η έδρα ζεζόν 2019- κάποιοσς αγώνες περιζηαζιακά.

2020.

100,00 € γηα θάζε
επίζεκν αγψλα πνπ
ζα

ρξεηαζηεί

λα

700,00 € γηα φινπο ρξεζηκνπνηεζεί

σο

ηνπο

ηελ

επίζεκνπο έδξα

Υξήζε Κχξηνπ Γεπέδνπ γηα αγψλεο

γηα

ηεο αγσληζηηθή

πεξίνδν

επίζεκνπο αγψλεο πεξηφδνπ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2019-2020
2019-2020 .

2019-2020

(πξνθαηαβνιή).

Υξήζε Κχξηνπ Γεπέδνπ γηα
Φηιηθνχο Αγψλεο (ρσξίο ηε
ρξήζε Ππιψλσλ Φσηηζκνχ) 50,00
πεξηφδνπ 2019-2020 .

(πξνθαηαβνιή).
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€ 50,00
(πξνθαηαβνιή).

€
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Υξήζε Ππιψλσλ Φσηηζκνχ
Κπξίνπ

Γεπέδνπ

(48 100,00

πξνβνιείο) γηα θάζε αγψλα.

€ 100,00

(πξνθαηαβνιή).

€

(πξνθαηαβνιή).

Υξήζε Βνεζεηηθνχ Γεπέδνπ

30,00

γηα

πεξηζηαζηαθή

πξνεηνηκαζία

πξνπνλήζεηο
γηα

φιε

θαη

4

€

γηα

εβδνκαδηαίσο 300,00 € γηα φιε ηελ ρξήζε

ηελ

αγσληζηηθή αγσληζηηθή

πεξίνδν 2019-2020.

θάζε
2σξε
γηα

πεξίνδν πξνπφλεζε
(πξνθαηαβνιή).

2019-2020.

20,00 € γηα ρξήζε
Υξήζε

Απνδπηεξίσλ

Πνδνζθαίξνπ
αζιεηψλ

κεηά

θαη

κεηά

ληνπο 300,00 € γηα φιε ηελ πεξηζηαζηαθή

απφ

θάζε αγσληζηηθή

αγψλα θαη πξνπφλεζε.

2019-2020.

Υξήζε

πεξίνδν πξνπφλεζε
(πξνθαηαβνιή).

Βνεζεηηθψλ 200,00 € γηα φιε ηελ

Απνδπηεξίσλ θάησ απφ ηελ αγσληζηηθή
θεξθίδα.

πεξίνδν

2019-2020.
1.500,00 € γηα φινπο
ηνπο

αγψλεο

ηεο

Αγσληζηηθήο Πεξηφδνπ
γηα

2019-2020
ηνλ
Υξήζε

Σνίρνπ

καλδξφηνηρν,

Μάλδξαο εθηφο απφ ην θεληξηθφ

απέλαληη απφ ηελ θεξθίδα ησλ ηκήκα
ζεαηψλ

,γηα

φιν

ηνπνζέηεζε κέηξσλ)

(κήθνπο
ην

δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαηά πξννξίδεηαη
ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ.

10

νπνίν
γηα

ηηο

αλάγθεο ηνπ ηαδίνπ..

ΣΜΗΜΑ ΑΚΑΓΗΜΙΩΝ
Ακαδημίες
Σωμαηείων ποσ θα
τρηζιμοποιούν
[9]

ηις

απφ
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εγκαηαζηάζεις

ως

1η έδρα ζεζόν 20192020.
Υξήζε

εγθαηαζηάζεσλ

Πνδνζθαίξνπ απφ Σκήκαηα
Αθαδεκηψλ γηα πξνπνλήζεηο
θαη

Αγψλεο

Αγσληζηηθή

θαηά

Πεξίνδν

ηελ 2.000,00 € γηα φιε ηελ
2019- αγσληζηηθή

2020.

πεξίνδν

2019-2020.
25,00

€

γηα

θάζε

Υξήζε Ππιψλσλ Φσηηζκνχ πξνπφλεζε
Κπξίνπ

Γεπέδνπ

(12 Κχξην

πξνβνιείο) .

ζην
Γήπεδν

Πνδνζθαίξνπ.

8. Όζνλ αθνξά ηελ εθθαζάξηζε ησλ πσιήζεσλ Δηζηηεξίσλ, απηή ζα γίλεηαη
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
9. Σα σκαηεία πξηλ ππνγξάςνπλ χκβαζε παξαρψξεζεο ρξήζεο σο 1ε
Έδξα κε ην ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟ Δζληθφ ηάδην Ναππάθηνπ, ζα πξέπεη λα
επηιέμνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ επηζπκνχλ απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη
λα ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ζηαδίνπ
κε ην νπνίν ζα απνδέρνληαη ηφζν ην Αληίηηκν φζν θαη ηηο ζρεηηθέο
παξαηεξήζεηο .
Δπίζεο ζα δειψλνπλ φηη ηνπο ηθαλνπνηεί ε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνπνλεηψλ ζα γίλεηαη ρξήζε θαη ηνπ γξαθείνπ
έκπξνζζελ ησλ Απνδπηεξίσλ.
10. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ

απαξαίηεησλ πκθσλεηηθψλ κεηαμχ ησλ

Πξνέδξσλ ησλ σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ, ζα
θνηλνπνηνχληαη

απφ

ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ

ζηελ

δηνξγαλψηξηα αξρή, ηα Δηδηθά Παξαρσξεηήξηα Υξήζεο πξνθεηκέλνπ λα
νξίδνληαη

Δπίζεκνη

Αγψλεο

Πξσηαζιήκαηνο

θαη

Κππέινπ

ζην

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟ Δζληθφ ηάδην Ναππάθηνπ θαη λα εθδίδνληαη νη
ζρεηηθέο Άδεηεο.
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11. Καλέλαο

Αγψλαο

δελ

ζα

δηεμάγεηαη

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηνπ

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δ.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ρσξίο λα έρεη θνηλνπνηεζεί ζην
γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο λσξίηεξα, ε απαξαίηεηε
Άδεηα Αγψλα, είηε απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα Αξρή, είηε απφ ην Γεπεδνχρν
σκαηείν.
12. ε θάζε αγψλα Δπίζεκν ή Φηιηθφ είλαη απνθιεηζηηθά ππνρξέσζε ηνπ
Γεπεδνχρνπ σκαηείνπ ε παξνπζία Ιαηξνχ-Ννζνθφκνπ.
13. Η Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζπγθεθξηκέλα
αηηήκαηα ησλ σκαηείσλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ζηαδίνπ θαη
ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα νξίδεη ηηο εκέξεο ,ηηο ψξεο θαη ηνλ
ρψξν ησλ πξνπνλήζεσλ. Ο Πξντζηάκελνο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηαδίνπ
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.
14. Ο πξντζηάκελνο ηξνπνπνηεί ην πξφγξακκα εθ’ φζνλ ππάξρεη αλάγθε ή
έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλν θαη έγθαηξα θαηαηεζεηκέλν αίηεκα.
15. Δπίζεο φηαλ απαηηνχληαη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζήο θαη βειηίσζεο
ηφζν ησλ ριννηαπήησλ φζν θαη ησλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ, ε
Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ κπνξεί λα αλαβάιεη ηφζν πξνπνλήζεηο
φζν θαη επίζεκνπο ή θηιηθνχο Αγψλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη
ζπλελλφεζε ηφζν κε ηα θηινμελνχκελα σκαηεία, φζν θαη κε ηε
Γηνξγαλψηξηα Έλσζε, ηα δε γεπεδνχρα σκαηεία νθείινπλ λα έρνπλ
πξνβιέςεη ελαιιαθηηθή δεχηεξε έδξα γηα ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπο.
16. Μεηά απφ θάζε πξνπφλεζε ζα πξέπεη ηα απνδπηήξηα λα θαζαξίδνληαη κε
επζχλε ησλ σκαηείσλ θαη λα ειεπζεξψλνληαη απφ πάζεο θχζεο πιηθφ.
17. Οκνίσο ηα σκαηεία, πξνο ηα νπνία γίλεηαη παξαρψξεζε ρξήζεο νθείινπλ
λα επηκεινχληαη ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηελ δηελέξγεηα επίζεκσλ ή θηιηθψλ
αγψλσλ θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θεξθίδσλ, φπνπ ζα θηινμελνχλ ηνπο
θηιάζινπο ηνπο.

Β.

Παξαρώξεζε πξνο Υξήζε Γεπέδωλ Αληηζθαίξηζεο γηα ηελ πεξίνδν

2019-2020 θαη νξηζκόο ζρεηηθνύ Αληηηίκνπ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηελ
δηαδηθαζία παξαρψξεζεο πξνο ρξήζε ησλ γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο γηα ηελ
πεξίνδν 2019-2020:
[11]

ΑΔΑ: 6ΡΙΑ469Η3Σ-ΡΝΟ
1. Σελ Αλάθιεζε φισλ ησλ ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ Πξάμεσλ - Απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Αληηζθαίξηζεο.
2. Σελ

παξαρψξεζε

Αληηζθαίξηζεο

πξνο

ηνπ

ρξήζε

ησλ

δχν

(2)

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ

αλνηθηψλ

ΔΘΝΙΚΟΤ

γεπέδσλ
ΣΑΓΙΟΤ

ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα Αζιεηηθά σκαηεία κε ηκήκα
Αληηζθαίξηζεο, θαζψο θαη ζε κεκνλσκέλνπο Αζιεηέο (θνηλφ).
3. Οη πκβάζεηο

παξαρψξεζεο

ρξήζεο ζε Αζιεηηθά σκαηεία ζα είλαη

Πξνζσξηλέο, ζα αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 2019-2020, ζα αξρίδνπλ δε απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο θαη ζα ηειεηψλνπλ ηελ 31ε Ινπιίνπ 2020 .
4. Καηά ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο δηαηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ
ηαδίνπ, ηα σκαηεία ζα θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε

θαη ησλ δχν (2)

γεπέδσλ Αληηζθαίξηζεο.
5. Οξίδεηαη σο Ωξηαίν Αληίηηκν Απνθιεηζηηθήο Υξήζεο γηα ηα σκαηεία (θαη
ησλ 2 αλσηέξσ γεπέδσλ), ην πνζφ ησλ 2,00 € ην νπνίν θαη ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ηάδην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ,
θαιχπηνληαο κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ, γηα ηελ ζπληήξεζε &
δηεπθφιπλζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
6. Σν Μεληαίν Πξφγξακκα κε ηηο ψξεο ρξήζεο ζα θαηαξηίδεηαη απφ ηελ
Γηνίθεζε ηνπ ηαδίνπ, ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο απηνχ, έπεηηα
απφ έγγξαθν αίηεκα ησλ σκαηείσλ θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο (ζηηο νπνίεο
είλαη κέιε).
7. Γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνξά ηνλ επφκελν
κήλα ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έγγξαθν αίηεκα ηνπ σκαηείνπ ζην γξαθείν
ηεο ΔΓ ηνπ ηαδίνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ 25ε εκέξα θάζε κήλα .
8. ε πεξίπησζε αθχξσζεο πξνπνλήζεσλ έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηεο Δ.Γ. ηνπ ηαδίνπ (φπσο γηα παξάδεηγκα αθχξσζε ιφγσ
απαξαηηήησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο) , ηα θηινμελνχκελα σκαηεία ζα
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ Αληηηίκνπ
Υξήζεο, γηα ην απαηηνχκελν δηάζηεκα.
9. Η

δηαδηθαζία

Παξαρψξεζεο

πξνο

Αληηζθαίξηζεο ζα νινθιεξσζεί

Υξήζε

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ

κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απαξαίηεηνπ

πκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ Πξνέδξσλ ησλ σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο
Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ.
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10. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ελδηαθέξνλ γηα αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηνλ
ρψξν ησλ γεπέδσλ Αληηζθαίξηζεο, ζα ππάξμεη εθ λένπ Απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο, επί ζρεηηθψλ αηηεκάησλ.
11. Η ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ
γεπέδσλ

αληηζθαίξηζεο,

ζεκαίλεη

απνδνρή

απφ

κέξνο

ησλ

ελδηαθεξφκελσλ σκαηείσλ φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ απφθαζε απηή
φξσλ, ππνδειψλεη δε φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ .
Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ηα κέιε ηεο Δ.Γ. ελέθξηλαλ

νκφθσλα ηελ

εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Αληηζθαίξηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020 θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ φπσο
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή Πξάμε .
Γ.

Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ &

ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ ηαδίνπ θαη Οξηζκόο
ζρεηηθνύ Αληηηίκνπ γηα ηελ ζεδόλ 2019-2020 .
1. Σελ Άξζε φισλ ησλ ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ Απνθάζεσλ - Γεζκεχζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ
ηαδίνπ.
2. Σελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνχ
Γπκλαζηεξίνπ

Καιαζνζθαίξηζεο

θαη

Πεηνζθαίξηζεο

ηνπ

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ ζηα ελδηαθεξφκελα
Αζιεηηθά σκαηεία, ζε θνξείο θαη κεκνλσκέλνπο Αζιεηέο, γηα ηε πεξίνδν
2019-2020.
3. Οη πκβάζεηο

παξαρψξεζεο

ρξήζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα Αζιεηηθά

σκαηεία ζα είλαη Πξνζσξηλέο θαη ζα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηνπο έσο θαη ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020.
4. Καηά ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο δηαηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ
ζηαδίνπ, ηα σκαηεία ζα θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ.
5. Ωο Ωξηαίν Αληίηηκν Υξήζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηα αζιεηηθά
σκαηεία, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 2,00 €

ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη

απφ ην ηάδην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, θαιχπηνληαο κέξνο
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ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ, γηα ηελ ζπληήξεζε & δηεπθφιπλζε ηεο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν αλσηέξσ Αληίηηκν Υξήζεο
αθνξά ηηο ψξεο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ θιεηζηνχ ηνπ
ηαδίνπ εληφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο απηνχ, ήηνη κέρξη ηηο 22.00’ θάζε
εκέξαο. Γηα ρξήζε πέξαλ ηεο 22.00 ην σξηαίν Αληίηηκν Υξήζεο ησλ
αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.00 € αλά ψξα.
6. Η ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ
γεπέδσλ

αληηζθαίξηζεο,

ζεκαίλεη

απνδνρή

απφ

κέξνο

ησλ

ελδηαθεξφκελσλ σκαηείσλ φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ απφθαζε απηή
φξσλ, ππνδειψλεη δε φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ .
7. Η δηαδηθαζία Παξαρψξεζεο πξνο Υξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνχ
Γπκλαζηεξίνπ ζα νινθιεξσζεί

κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απαξαίηεηνπ

πκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ Πξνέδξσλ ησλ σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο
Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ.
8. Σν πξφγξακκα ρξήζεο ζα θαηαξηηζηεί κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο
ηνπ ζηαδίνπ, κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηα σκαηεία.
9. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ ελνηθίαζε ησλ ηνίρσλ απέλαληη απφ ηνπο ζεαηέο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ απφ ηα σκαηεία, ην Αληίηηκν νξίδεηαη ζε
250,00 € γηα ηνλ Αλαηνιηθφ ηεο Γξακκαηείαο Σνίρν θαη 250,00 € γηα ηνλ
Αληίζηνηρν Γπηηθφ, γηα φιε ηε ζεδφλ. Σν αληίηηκν απηφ κε ην αλάινγν επί ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο απηνχ θπα 24%, ζα θαηαβιεζεί νπσζδήπνηε κέρξη θαη
ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ 2019.
Γ. Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ΣΙΒΟΤ ηνπ ηαδίνπ.
Δπεηδή ν ηίβνο ηνπ ηαδίνπ είλαη πνιχ παιηφο (απφ θνπξαζάλη) θαη ζε
θαθή θαηάζηαζε ζα δηαηίζεηαη ζηα ελδηαθεξφκελα σκαηεία, ζηνπο θνξείο θαη ζην
θνηλφ ρσξίο Αληίηηκν Υξήζεο.
Απηφ ζα αιιάμεη κε λέα απφθαζε ηεο Δ.Γ. ηνπ ηαδίνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ ηαξηάλ ηνπ ζηίβνπ, έξγν ην νπνίν
εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη. ηελ λέα απηή
απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί, ζα ππάξρνπλ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ
ζηίβνπ θαη γηα ηα ζσκαηεία, ηνπο θνξείο θαη γηα ην θνηλφ.
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Έσο ηφηε ηα ελδηαθεξφκελα σκαηεία θαζψο θαη φζνη Γπκλαζηέο θάλνπλ
νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε αζιεηψλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
ζρεηηθφ αίηεκα γηα ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηίβνπ κε επηθαηξνπνηεκέλνπο
θαθέινπο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη αλσηέξσ θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σν πξφγξακκα ρξήζεο ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηνίθεζεο.
Γηα όζα δελ αλαθέξνληαη ζηα αλωηέξω , ηζρύεη όηη πξνβιέπεη ν
θαλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηωλ Δζληθώλ Γπκλαζηεξίωλ (ΦΔΚ 847/Β΄/236-2000).
Αηηήκαηα Αζιεηηθώλ ωκαηείωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδόλ 2019-2020
, ζα εμεηάδνληαη
θαηαηίζεληαη

από ηελ Γηνίθεζε ηνπ ηαδίνπ , κόλν όηαλ απηά
εγγξάθωο

θαη

εγθαίξωο,

ζην

πξωηόθνιιν

ηεο

ππεξεζίαο καο.
Η Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟ Δζληθό

ηάδην Ναππάθηνπ, δηαηεξεί ην δηθαίωκα κε εηδηθόηεξε λεώηεξε απόθαζή
ηεο λα πξνβεί ζε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδωλ ζε ρώξνπο ηνπ
ηαδίνπ πνπ δελ ζα είλαη δεζκεπκέλνη από ηα ωκαηεία , λα νξίζεη Αληίηηκα
Υξήζεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη αλωηέξω, θαζώο θαη ζε όηη άιιν ζεωξήζεη
απαξαίηεην κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηωλ ηδίωλ εζόδωλ απηνύ θαη ηελ παξνρή
θαιύηεξωλ ππεξεζηώλ.

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο
Σνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνχ ηαδίνπ Ναππάθηνπ
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
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