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Σαρ. Γ/λζε   Αζαλαζηάδε Νόβα     

    Ναύπαθηνο 303 00      
        

Σειέθσλν/   2634 027652 

Faxηαδίνπ/ 2634021151                
e-mail    :  epsn@otenet.gr 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΠΡΟ ΥΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 2020-2021  ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΥΔΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΣΙΜΩΝ. 

Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ   25 / 2020 

30-9-2020 

ηε Ναύπαθην ζήκεξα Σεηάξηε 30 επηεκβξίνπ 2020 θαη ώξα  19:00 , ζπκκεηείραλ ζηε 

δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν ηέηαξην ηνπ Ν. 4702/2020 (ΦΔΚ Α’ 130/3.7.2020) κε ην νπνίν παξαηείλεηαη ε 

ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηξηαθνζηνύ ηξίηνπ άξζξνπ ηεο από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

(θπξσζείζαο κε ην άξζξν 1 Ν. 4683/2020 (ΦΔΚ Α’ 83/10.4.2020) θαηόπηλ πξόζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Π.. Ναππάθηνπ.  

 

Παξόληα  κέιε:    

 

Πξόεδξνο 

ΜΗΥΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

Γξακκαηέαο 

ΚΑΛΣΑ ΥΡΗΣΗΝΑ 

Αληηπξόεδξνο 

ΚΑΣΑΝΣΩΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Σακίαο 

ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

Έθνξνο 

ΦΑΔΛΟ ΦΗΛΗΠΠΟ 

Μέινο 

ΜΗΥΟΤ ΗΩΑΝΝΑ  

Μέινο 

ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

 

Απόληα  κέιε: 

 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Γεώξγηνο Μίρνο , 

εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
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Θέκα 1ν:     «Γηαδηθαζία Γηάζεζεο Υώξσλ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ Δζληθνύ 

ηαδίνπ Ναππάθηνπ, γηα ηε αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021». 

 

 Ο θ. Πξόεδξνο ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΓΓ ελεκέξσζε ηα παξηζηάκελα κέιε όηη ελόςεη 

ελάξμεσο ησλ αγσληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο λέαο Αγσληζηηθήο 

Πεξηόδνπ, όια ηα έσο ηώξα θηινμελνύκελα  Σνπηθά Αζι. σκαηεία (θαη όρη κόλν) έρνπλ 

επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα εθ λένπ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ζεδόλ 2020-2021. 

Λόγσ ησλ πξνπνλεηηθώλ ηνπο αλαγθώλ , ήδε πνιιά αζιεηηθά ζσκαηεία από 1ε 

επηεκβξίνπ 2020 εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη κε αίηεζή ηνπο είραλ δεηήζεη ηελ 

παξαρώξεζε ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ έκπξαθηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΓΓ δόζεθαλ ζρεηηθέο εγθξίζεηο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 

αθνινπζήζεη ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΠΓ πεξί δηάζεζεο ησλ ρώξσλ θαηά ηε 

λέα ζεδόλ. 

Ζ Απόθαζε απηή εθδίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα 

όπνηα ζπκθσλεηηθά ζπλαθζνύλ, αλεμάξηεηα εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπο, ζα 

πξνβιέπνπλ σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο απηώλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 θαη νη 

ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο, ινηπνί όξνη θαζώο θαη ηα αληίηηκα ρξήζεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηελ πεξίνδν  πνπ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο θάζε 

ζπκθσλεηηθνύ  θαη αζθαιώο ηελ από εθεί θη έπεηηα πεξίνδν, έσο ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ 2020-2021.  

Απηή ε εηδηθόηεξε ξύζκηζε-πξόβιεςε νθείιεηαη ζηηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο, πνπ επέθεξε ε παλδεκία (COVID-19) θαη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί γηα ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο ζύκθσλα κε ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια θαη ηηο εληνιέο 

θαη νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ.  

ην ζεκείν απηό ν θ. πξόεδξνο ζεκείσζε ζηα κέιε ηεο ΔΓ όηη θάζε αγσληζηηθή 

πεξίνδν εθδίδεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία, Πξάμε-Απόθαζε ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΓΓ, ζηελ νπνία 

νξίδνληαη νη γεληθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ.  

 Έπεηηα από ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε . 

Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δζληθνύ ηαδίνπ Ναππάθηνπ 

έρνληαο ππόςε : 

1. Σο Ν.Γ. 650/1970 «Πεπί Γςμναζηηπίυν (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 ηυν Ν.Π.Γ.Γ. Δθνικών 

Γςμναζηηπίυν»(Τ.Α. 17112/2000 ΦΔΚ847/Β΄/2000). 

6. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94/Α΄/29-6-2017). 

7. Σο ΦΔΚ 1109/Σεύσορ Τπαλλήλυν Διδικών Θέζευν & Οπγάνυν Γιοίκηζηρ Φοπέυν 

ηος δημοζίος και Δςπύηεπος Γημόζιος Σομέα/30.12.2019, με ηο οποίο οπίζηηκαν ηα 

Μέλη ηηρ ΔΓ ηος ηαδίος. 

8. Σην με απιθμ. ππυη. 18385/0094/24-3-2010 εγκύκλιο-οδηγία ηος Γ.Λ.Κ. 

9.  Σην με απιθμό ππυη.. 44833/9-11-2010 Δγκύκλιο ηος ηόηε Γενικού Γπαμμαηέα 

Αθληηιζμού κ. Π. Μπιηζαξή. 

10. Σο με απιθμ. Ππυη. 8150/14.03.2014 έγγπαθο ΤΠ.ΠΟΛ.& ΑΘΛ./ΓΓΑ/ΓΓΑ/ΓΑΑ/Σμ. 

υμαηείυν  & Γςμναζηηπίυν. 

11. Σο με απιθμ. Ππυη. 7854/04.04.2014 έγγπαθο ΤΠ.ΠΑΙΓ. & ΘΡΗ.-ΠΟΛ. & 

ΑΘΛ./ΓΓΑ/ΓΓΑ/ΓΑΑ/Σμ. υμαηείυν  & Γςμναζηηπίυν. 

12. To 19892/02-07-2014 έγγπαθο ηος Σμήμαηορ υμαηείυν & Γςμναζηηπίυν ηηρ 

Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αθληηιζμού «Παπασώπηζη γηπέδυν ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟΤ 

Δθνικού ηαδίος Ναςπάκηος». 
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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 ηυν γηπέδυν Ανηιζθαίπιζηρ ηος ηαδίος μαρ.  

14. Σο ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑ/337410/545/10-7-2018 έγγπαθο με οδηγίερ ηηρ Γ.Γ.Α.. 

15. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94/Α΄/29-6-2017) και  

16. Σην ειδικόηεπη νομοθεζία λόγυ ηυν εκηάκηυν αναγκών, πος πποέκςταν και 

αθοπούν ηην λήτη μέηπυν και ηην ηήπηζη ηυν ζσεηικών ππυηοκόλλυν για 

ανηιμεηώπιζη ηηρ πανδημίαρ (COVID-19)  

 

Απνθάζηζε : 

1. Σε Γηάζεζε πξνο Υξήζε όισλ ησλ Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δζληθνύ ηαδίνπ Ναππάθηνπ γηα ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2020-2021. 

2. Σελ Αλάθιεζε όισλ ησλ ηπρόλ πξνγελέζηεξσλ Απνθάζεσλ - Γεζκεύζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηώλ. 

3. Ζ δηάζεζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ρξήζε θαη ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ρξήζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δζληθνύ ηαδίνπ Ναππάθηνπ. 

4. Αγσληζηηθή Πεξίνδν ζα ζεσξείηαη ε 1
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έσο ηελ 

31
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ επνκέλνπ , ιόγσ ηεο δηεμαγσγήο θαη ζπλέρεηαο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ αζιεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαη γηα 

όζα αζιεηηθά ζσκαηεία έρνπλ ήδε από 1
εο

-9-2020 θάλεη ρξήζε ησλ 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο ζηα 

ζπκθσλεηηθά ζα πξνβιέπεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο απηώλ ηελ 

1ε επηεκβξίνπ 2020 θαη νη ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο, ινηπνί όξνη θαζώο θαη ηα 

αληίηηκα ρξήζεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηελ 

1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο θάζε ζπκθσλεηηθνύ 

έσο ιήμεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2020-2021. 
5. Ζ Απόθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ ζε πιιόγνπο, σκαηεία, 

Οκνζπνλδίεο, Φνξείο θιπ., ζα ζπληάζζεηαη θάζε ρξόλν πξηλ ηελ Έλαξμε ηεο 

Νέαο Αγσληζηηθήο Πεξηόδνπ θαη ζα αθνξά ηε ρξήζε από ηελ εκεξνκελία  

έθδνζήο ηεο έσο θαη ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.  

6. Ζ Γηάζεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ρξήζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε πξάμε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο  ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ, ζα 

έρεη πξνζσξηλό ραξαθηήξα θαη εηήζηα δηάξθεηα ην αλώηεξν,  ελώ ζα ππόθεηηαη ζε 

αλαζεώξεζε κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Δζληθνύ ηαδίνπ. 

7. Σεο έγγξαθεο Πξάμεο παξαρώξεζεο ζα πξνεγείηαη ζύληαμε θαη ππνγξαθή 

Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ κεηαμύ ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνύ ηαδίνπ 

θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξόκελνπ  Αζιεηηθνύ 

σκαηείνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη θαη ην αληίηηκν ρξήζεο. 

Απαξαίηεηε Πξνϋπόζεζε γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα λέα παξαρώξεζε είλαη ε 

νινζρεξήο εμόθιεζε όισλ ησλ ηπρόλ πξνγελέζηεξσλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο ηνπ αηηνύληνο σκαηείνπ πξνο ην 

ηάδην.  Ζ αίηεζε από ην ελδηαθεξόκελν ζσκαηείν κέζσ ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ 

αζιήκαηόο ηνπ ζα ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΓΓ. 

8. Ζ είζνδνο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ, είηε 

αζιεηώλ πιιόγσλ, είηε κεκνλσκέλσλ αηόκσλ γηα πξνπόλεζε, ζα γίλεηαη κε 

ηαπηνπνίεζε ζηελ Δίζνδν ηνπ ηαδίνπ ηεξώληαο πα πξσηόθνιια πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ. , ιόγσ ηεο Παλδεκίαο COVID-19 θαη κε ηήξεζε 
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ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ θαη ησλ εληνιώλ-νδεγηώλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. 

9. Ζ Δίζνδνο Ορεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη κόλν έπεηηα από εηδηθή 

Άδεηα, πνπ ζα ρνξεγείηαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο ΔΓ ηνπ ΝΠΓΓ 

από ηελ ππεξεζία ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ.   

 Γηα παξαρώξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο ρώξνπο πξνπόλεζεο, 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αζιεηώλ γηα αγώλεο, απαηηείηαη θάζε 

ελδηαθεξόκελνο ύιινγνο ή σκαηείν λα ππνβάιιεη , ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε από 

ην λόκν δηαδηθαζία,  πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ ΝΠΓΓ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. 

Ναππάθηνπ ζρεηηθό Αίηεκα θαη ζπλεκκέλα θάθειν κε όια ηα παξαθάησ: 

 Αληίγξαθν Δπίζεκνπ Δγγξάθνπ κε εκθαλή ηνλ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ηνπ σκαηείνπ από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνύ. (ν Αξηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα είλαη ηνηρνθνιιεκέλνο ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θάζε σκαηείνπ). 

  Καηάζηαζε ησλ θαηόρσλ Δπίζεκεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο 

Πξνπνλεηή θαη ζπκβαιιόκελσλ κε ην ύιινγν/σκαηείν ππεπζύλσλ 

πξνπνλεηώλ. (Αληίγξαθν απηήο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη αλαξηεκέλε κε 

επζύλε ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ απηνύ, ζηελ 

Δίζνδν ηνπ ηαδίνπ).  

 Δπηθαηξνπνηεκέλε Καηάζηαζε ησλ αζιεηώλ πνπ ζα πξνπνλνύληαη. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ όπνπ 

ζα δειώλεηαη όηη νη αζιεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ Αθαδεκηώλ 

δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηά ηνλ λόκν (λ.4479/2017 άξζξν 16) Κάξηα 

Τγείαο Αζιεηή γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021 θαη βεβαηώλεηαη έηζη ε 

θαιή πγεία ηόζν ησλ αζιεηώλ όζν θαη ησλ πξνπνλεηώλ από εηδηθό 

Καξδηνιόγν Ηαηξό. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ εθδνζνύλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηζρύνο θάζε ζπκθσλεηηθνύ εθδνζνύλ πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια 

θαη βάζεη ησλ νπνίσλ απαηηνύληαη επηπιένλ βεβαηώζεηο ηαηξώλ θαζώο θαη 

δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο αζιεηέο, γηα ηνπο πξνπνλεηέο θαη 

ινηπό πξνζσπηθό (κέιε ηεο δύλακεο θάζε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ), ηα αζιεηηθά 

ζσκαηεία ππνρξενύληαη άκεζα λα πξνβαίλνπλ κε επηκέιεηά ηνπο θαη κε 

δαπάλε ηνπο άκεζα ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο ελεκεξώλνληαο ην ΝΠΓΓ. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία (όπσο θαη θάζε άιινο θνξέαο) πνπ 

θάλνπλ ρξήζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ ζπκθσλεηηθώλ, δελ 

εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο, πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια, 

αλαζηέιιεηαη ε ηζρύο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ηαδίνπ, ρσξίο όκσο λα αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ αληηηίκνπ. Αλ ε κε ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέξαλ ηνπ δεθαεκέξνπ (10), 

ηόηε ην ζπκθσλεηηθό ιύεηαη απηόκαηα θαη ην αζιεηηθό ζσκαηείν δελ ζα 

δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΝΠΓΓ.   

 Αίηεκα - Ζκεξνινγηαθό Υξνλνδηάγξακκα ρξήζεο ησλ ρώξσλ γηα πξνπνλήζεηο 

θαη αγώλεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ.  

 

10. Ζ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ 

απαηηεί ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρείσλ ησλ αζιεηηθώλ σκαηείσλ πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε από ηα 

αζιεηηθά σκαηεία πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ, ησλ 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ αλά αζιεηηθή πεξίνδν : 

 Φσηναληίγξαθν ηειεπηαίνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ πιιόγνπ/σκαηείνπ. 
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 Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ/Απόθαζεο κε ηελ ύλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ/σκαηείνπ.   

 Καηάζηαζε όισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ πιιόγνπ/σκαηείνπ. 

 Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο ησλ Μειώλ ηνπ Γ ηνπ ζσκαηείνπ, ησλ Τπαιιήισλ 

θαζώο θαη ησλ ππεπζύλσλ - ζπκβαιινκέλσλ κε ην σκαηείν Πξνπνλεηώλ. 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο ησλ αξκνδίσλ ησλ Αζιεηηθώλ σκαηείσλ ζα  

πξέπεη κε δηθηά ηνπο επζύλε λα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνπο εηδηθνύο 

Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο θεληξηθήο Δηζόδνπ ηνπ 

ηαδίνπ. 

Δάλ ηα σκαηεία επηζπκνύλ, παξέρεηαη ζε απηά ε δπλαηόηεηα ζε εηδηθό πεδίν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηαδίνπ λα αλαξηνύλ ηα ηειέθσλα θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζύλζεηο απηώλ.  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη κε κέξηκλα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

πιιόγσλ/σκαηείσλ πξν ηεο ππνγξαθήο ησλ Ηδησηηθώλ πκθσλεηηθώλ 

παξαρώξεζεο ρξήζεο θαη γηα θάζε αιιαγή (π.ρ. Αζιεηέο, Έθνξνη, Φξνληηζηέο, 

Πξνπνλεηέο,  θιπ) ζα ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο ε Δπηηξνπή ηαδίνπ. 

11. Ζ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία θαη ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνύκελσλ 

παξαγξάθσλ ζα απαηηνύληαη θαη γηα παξαρώξεζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

ηελ ρξήζε ηνπο σο ρώξνπο αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιήκαηνο, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ καδηθνύ αζιεηηζκνύ ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή νξγαλσκέλεο 

άζιεζεο. Σν αίηεκα πξέπεη λα ην ππνβάιιεη θάζε ελδηαθεξόκελνο ύιινγνο ή 

σκαηείν ή νκάδα Αζιεηώλ, πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο ΔΓ ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ. 

12. Όια ηα αληίηηκα ρξήζεο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνύζα απόθαζε, 

επηβαξύλνληαη επί ηεο αλαθεξόκελεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηώλ κε ΦΠΑ 24% θαη 

γηα ηελ ρξήζε θάζε κελόο ζα εθδίδεηαη εληόο ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ 

επνκέλνπ κήλα, ην αλάινγν κε ην αλαξηεκέλν πξόγξακκα ρξήζεο, ηηκνιόγην.  

13. Σπρόλ αηηήκαηα γηα αιιαγέο ζηηο ώξεο ρξήζεο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηνλ 

επόκελν κήλα, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο κε επζύλε 

ησλ σκαηείσλ πξνο ην ηάδην θαη εηδηθόηεξα κέρξη ηελ 25
ε
 θάζε κήλα.  

εκεηώλεηαη όηη ζην πξόγξακκα ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ, ζύκθσλα θαη κε ην (5) ζρεηηθό, ζα ππάξρνπλ 

ππνρξεσηηθά θαζνξηζκέλεο ώξεο ρξήζεο γηα : 

o Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη  

o Γηα κεκνλσκέλα άηνκα – θνηλό  (κε αζιεηέο, κε κέιε πιιόγσλ-σκαηείσλ) 

o Γηα νξγαλσκέλε άζιεζε αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

Μαδηθνύ Αζιεηηζκνύ. 

Σα Αζιεηηθά σκαηεία, ην άζιεκα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε αγσληζηηθή 

αλάπηπμε θαη πθίζηαηαη ε αλαγθαηόηεηα άκεζεο δηάζεζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, 

παξαθαινύληαη όπσο ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ 

Δζληθνύ ηαδίνπ Ναππάθηνπ (κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν δηαδηθαζίαο) όια ηα 

αλσηέξσ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑ 

ΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. Ναππάθηνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο 

παξαρώξεζήο ηνπο. 

Οκόθσλα έγηλαλ απνδεθηνί νη αλσηέξσ ζρεηηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζπδήηεζε γηα θάζε άζιεκα μερσξηζηά θαη απνθαζίζηεθαλ θαη ηα 

παξαθάησ:  

 

Α.  Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ηνπ ηαδίνπ. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ. εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο όζνλ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία παξαρώξεζεο πξνο ρξήζε ησλ γεπέδσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνδνζθαίξνπ 

γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021:  

1. Σελ Αλάθιεζε όισλ ησλ ηπρόλ πξνγελέζηεξσλ Πξάμεσλ - Απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πνδνζθαίξνπ ηνπ ηαδίνπ.  

2. Σελ παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πνδνζθαίξνπ ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ζηα 

ελδηαθεξόκελα Αζιεηηθά σκαηεία θαηόπηλ αηηήζεώλ ησλ. 

3. Οη πκβάζεηο παξαρώξεζεο  ρξήζεο ζα είλαη Πξνζσξηλέο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ δηάξθεηα ηεο Αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηεο  2020-2021. 

ην ζεκείν απηό ζαθώο δηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξαρώξεζε ηνπ Βνεζεηηθνύ 

Γεπέδνπ ζα γίλεη κέρξη ηελ 30ε Απξηιίνπ 2021, γηαηί ηόηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

απαξαίηεηεο γηα ηε Δπόκελε εδόλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

Ζ δηεπθξίληζε απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ ηα Σκήκαηα Αθαδεκηώλ Πνδνζθαίξνπ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ από λσξίο ηηο κεηέπεηηα πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο ηνπο, ζε άιιν 

γήπεδν ηεο πεξηνρήο.    

4. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ύκβαζεο είλαη ε εμόθιεζε κέρξη ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ κε ηηο 

λόκηκεο πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο επ’ απηώλ. 

5. Ζ Ηδηαηηεξόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε επαηζζεζία ησλ ριννηαπήησλ ζέηεη 

πεξηνξηζηηθνύο όξνπο ζηε δηάξθεηα ρξήζεο απηώλ. Έηζη ην πιήζνο ησλ 

Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο Έδξα  

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παπαραξαιακπείνπ Δζληθνύ ηαδίνπ Ναππάθηνπ θαηά ηε 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021 ζα απνθαζηζζεί έπεηηα από αμηνιόγεζε ησλ 

ζρεηηθώλ αηηεκάησλ από ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ θαη ηηο ππνδείμεηο 

ηνπ Δθόξνπ απηήο. 

6. Πέξα από ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ σο έδξα γηα ηνπο 

επίζεκνπο αγώλεο αιιά θαη ηηο πξνπνλήζεηο γηα ηελ αλσηέξσ αγσληζηηθή πεξίνδν 

ζηελ νκάδα ηεο Πόιεο καο ΠΑ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑΚΟ ΑΣΔΡΑ, ε Δπηηξνπή 

Γηνίθεζεο ζα δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξνδηθά θαη ζε άιια ελδηαθεξόκελα 

Πνδνζθαηξηθά σκαηεία ηόζν ηνπ Γήκνπ καο, αιιά θαη άιισλ πεξηνρώλ, έπεηηα 

από πιήξσο αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηνπο. 

Ζ δηάξθεηα ρξήζεο ζα νξίδεηαη ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, κε λέα Πξάμε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ θαη αλάινγα κε ην αλ πξόθεηηαη γηα 

Δξαζηηερληθό ή κε σκαηείν ζα νξίδεηαη θαη  ην Αληίηηκν Υξήζεο . 

7. Γηα ηελ ρξήζε θάζε  εγθαηάζηαζεο  πνδνζθαίξνπ, γηα όιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 

2020-2021 ην Αληίηηκν γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο Αζιεηηθνύο πιιόγνπο ,  

νξίδεηαη σο εμήο: 

  ΣΜΗΜΑ ΑΝΓΡΩΝ.     

  

Σωμαηεία ποσ θα 

τρηζιμοποιούν ηις 

εγκαηαζηάζεις ως 1η 

έδρα ζεζόν 2020-2021. 

Σωμαηεία ποσ θα 

τρηζιμοποιούν ηις 

εγκαηαζηάζεις ως 2ρη 

έδρα για κάποιοσς 

αγώνες - περιζηαζιακά. 

Υξήζε Κύξηνπ Γεπέδνπ γηα 

επίζεκνπο αγώλεο πεξηόδνπ 

2020-2021 .  

350,00 € γηα όινπο ηνπο 

επίζεκνπο αγώλεο ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 

2020-2021 

50,00 € γηα θάζε 

επίζεκν αγώλα πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έδξα 

γηα ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2020-2021 

(πξνθαηαβνιή). 
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Υξήζε Κύξηνπ Γεπέδνπ γηα 

Φηιηθνύο Αγώλεο (ρσξίο ηε 

ρξήζε Ππιώλσλ Φσηηζκνύ) 

πεξηόδνπ 2020-2021 .  25,00 € (πξνθαηαβνιή). 25,00 € (πξνθαηαβνιή). 

Υξήζε Ππιώλσλ Φσηηζκνύ 

Κπξίνπ Γεπέδνπ (48 πξνβνιείο) 

γηα θάζε αγώλα. 
50,00 €   
(πξνθαηαβνιή). 

50,00 €   
(πξνθαηαβνιή). 

Υξήζε Βνεζεηηθνύ Γεπέδνπ γηα 

πξνεηνηκαζία θαη 4 πξνπνλήζεηο 

εβδνκαδηαίσο . 

150,00 € (Αθνξά όιεο 

ηηο πξνπνλήζεηο ηεο 

Αλδξηθήο Οκάδαο).  

15,00 € γηα θάζε 

πεξηζηαζηαθή 2σξε 

ρξήζε γηα πξνπόλεζε 

(πξνθαηαβνιή).  

Υξήζε Απνδπηεξίσλ 

Πνδνζθαίξνπ θαη ληνπο αζιεηώλ 

κεηά από θάζε αγώλα θαη 

πξνπόλεζε. 

150,00 € γηα όιε ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 

2020-2021. 

10,00 € γηα ρξήζε κεηά 

από πεξηζηαζηαθή 

πξνπόλεζε 

(πξνθαηαβνιή). 

Υξήζε Βνεζεηηθώλ 

Απνδπηεξίσλ θάησ από ηελ 

θεξθίδα. 

100,00 € γηα όιε ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 

2020-2021.   

Υξήζε Σνίρνπ Μάλδξαο 

απέλαληη από ηελ θεξθίδα ησλ 

ζεαηώλ ,γηα ηνπνζέηεζε 

δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαηά 

ηηο εκέξεο ησλ αγώλσλ.  

750,00 € γηα όινπο ηνπο 

αγώλεο ηεο Αγσληζηηθήο 

Πεξηόδνπ 2020-2021 

γηα όιν ηνλ 

καλδξόηνηρν, εθηόο από 

ην θεληξηθό ηκήκα 

(κήθνπο 10 κέηξσλ) ην 

νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηαδίνπ..    

 

 

 

 

  

 ΣΜΗΜΑ ΑΚΑΓΗΜΙΩΝ     

  

Ακαδημίες Σωμαηείων 

ποσ θα τρηζιμοποιούν 

ηις εγκαηαζηάζεις ως 

1η έδρα ζεζόν 2020-

2021.   

Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ  

Πνδνζθαίξνπ από Σκήκαηα 

Αθαδεκηώλ γηα πξνπνλήζεηο θαη 

Αγώλεο θαηά ηελ Αγσληζηηθή 

Πεξίνδν 2020-2021.  

1.000,00 € γηα όιε ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 

2020-2021.   

Υξήζε Ππιώλσλ Φσηηζκνύ 

Κπξίνπ Γεπέδνπ (12 πξνβνιείο) . 

20,00 € γηα θάζε 

πξνπόλεζε ζην Κύξην 

Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ. 
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8. Όζνλ αθνξά ηελ εθθαζάξηζε ησλ πσιήζεσλ Δηζηηεξίσλ, απηή ζα γίλεηαη όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

9. Καηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ Σηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή, ζηα 

αλσηέξσ αληίηηκα ζα πξνζηίζεηαη θαη ν ΦΠΑ 24%, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη από 

ηελ Ννκνζεζία.  

 

10. Σα σκαηεία πξηλ ππνγξάςνπλ ύκβαζε παξαρώξεζεο ρξήζεο σο 1
ε
  Έδξα κε ην 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟ Δζληθό ηάδην Ναππάθηνπ, ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ επηζπκνύλ από ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη λα ππνβάινπλ 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ζηελ  Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ζηαδίνπ κε ην νπνίν ζα 

απνδέρνληαη ηόζν ην Αληίηηκν όζν θαη ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο . 

Δπίζεο ζα δειώλνπλ όηη ηνπο ηθαλνπνηεί ε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνπνλεηώλ ζα γίλεηαη ρξήζε θαη ηνπ γξαθείνπ έκπξνζζελ 

ησλ Απνδπηεξίσλ. 

11. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ  απαξαίηεησλ πκθσλεηηθώλ κεηαμύ ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ, ζα θνηλνπνηνύληαη  από ηελ 

Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ ζηελ δηνξγαλώηξηα αξρή, ηα Δηδηθά 

Παξαρσξεηήξηα Υξήζεο πξνθεηκέλνπ λα νξίδνληαη Δπίζεκνη Αγώλεο 

Πξσηαζιήκαηνο θαη Κππέινπ ζην ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟ Δζληθό ηάδην 

Ναππάθηνπ θαη λα εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο Άδεηεο.  

12. Καλέλαο Αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δ.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ρσξίο λα έρεη θνηλνπνηεζεί ζην 

γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο λσξίηεξα, ε απαξαίηεηε Άδεηα 

Αγώλα, είηε από ηελ Γηνξγαλώηξηα Αξρή, είηε από ην Γεπεδνύρν σκαηείν. 

13. ε θάζε αγώλα Δπίζεκν ή Φηιηθό είλαη απνθιεηζηηθά ππνρξέσζε ηνπ Γεπεδνύρνπ 

σκαηείνπ ε παξνπζία Ηαηξνύ-Ννζνθόκνπ. 

14. Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ηα ζπγθεθξηκέλα 

αηηήκαηα ησλ σκαηείσλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Δθόξνπ ηνπ 

ζηαδίνπ θαη ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα νξίδεη ηηο εκέξεο ,ηηο ώξεο θαη 

ηνλ ρώξν ησλ πξνπνλήζεσλ. Ο Πξόεδξνο θαη ν Έθνξνο ηεο ΔΓ είλαη ππεύζπλνη γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.  

15. Ο Έθνξνο ηεο ΔΓ ηξνπνπνηεί ην πξόγξακκα εθ’ όζνλ ππάξρεη αλάγθε ή έπεηηα από 

αηηηνινγεκέλν θαη έγθαηξα θαηαηεζεηκέλν αίηεκα.   

16. Δπίζεο όηαλ απαηηνύληαη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζήο θαη βειηίσζεο  ηόζν 

ησλ ριννηαπήησλ όζν θαη ησλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ, ε Δπηηξνπή 

Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ κπνξεί λα αλαβάιεη ηόζν πξνπνλήζεηο όζν θαη επίζεκνπο ή 

θηιηθνύο Αγώλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη ζπλελλόεζε ηόζν κε ηα 

θηινμελνύκελα σκαηεία, όζν θαη κε ηε Γηνξγαλώηξηα Έλσζε, ηα δε γεπεδνύρα 

σκαηεία νθείινπλ λα έρνπλ πξνβιέςεη ελαιιαθηηθή δεύηεξε έδξα γηα ηηο 

αγσληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

17. Μεηά από θάζε πξνπόλεζε ζα πξέπεη ηα απνδπηήξηα λα θαζαξίδνληαη κε επζύλε 

ησλ σκαηείσλ θαη λα ειεπζεξώλνληαη από πάζεο  θύζεο πιηθό. 

18. Οκνίσο ηα σκαηεία, πξνο ηα νπνία γίλεηαη παξαρώξεζε ρξήζεο νθείινπλ λα 

επηκεινύληαη ηόζν πξηλ, όζν θαη κεηά ηελ δηελέξγεηα επίζεκσλ ή θηιηθώλ αγώλσλ 

θαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ θεξθίδσλ, όπνπ ζα θηινμελνύλ ηνπο θηιάζινπο ηνπο.  

 

Β.  Παξαρώξεζε πξνο Υξήζε Γεπέδσλ Αληηζθαίξηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021 θαη 

νξηζκόο ζρεηηθνύ Αληηηίκνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ. εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο όζνλ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία παξαρώξεζεο πξνο ρξήζε ησλ γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2020-

2021:  
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1. Σελ Αλάθιεζε όισλ ησλ ηπρόλ πξνγελέζηεξσλ Πξάμεσλ - Απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Αληηζθαίξηζεο.  

2. Σελ παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ δύν (2) αλνηθηώλ γεπέδσλ Αληηζθαίξηζεο ηνπ 

ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ζε όια ηα 

ελδηαθεξόκελα Αζιεηηθά σκαηεία κε ηκήκα Αληηζθαίξηζεο, θαζώο θαη ζε 

κεκνλσκέλνπο Αζιεηέο (θνηλό). 

3. Οη πκβάζεηο  παξαρώξεζεο  ρξήζεο ζε Αζιεηηθά σκαηεία ζα είλαη Πξνζσξηλέο, 

ζα αθνξνύλ  ηελ πεξίνδν 2020-2021,  ζα αξρίδνπλ δε από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπο θαη ζα ηειεηώλνπλ ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ 2021 . 

4. Καηά ηηο ώξεο πνπ ζα ηνπο δηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ, ηα 

σκαηεία ζα θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε  θαη ησλ δύν (2) γεπέδσλ 

Αληηζθαίξηζεο. 

5. Οξίδεηαη σο Ωξηαίν Αληίηηκν Απνθιεηζηηθήο Υξήζεο γηα ηα σκαηεία (θαη ησλ 2 

αλσηέξσ γεπέδσλ), ην πνζό ησλ 1,00 € ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

ηάδην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, θαιύπηνληαο κέξνο ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηνπ αλαγθώλ, γηα ηελ ζπληήξεζε & δηεπθόιπλζε ηεο εύξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

6. Καηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ Σηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή, ζηα 

αλσηέξσ αληίηηκα ζα πξνζηίζεηαη θαη ν ΦΠΑ 24%, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη από 

ηελ Ννκνζεζία.  

 

7. Σν Μεληαίν Πξόγξακκα κε ηηο ώξεο ρξήζεο ζα θαηαξηίδεηαη από ηελ Γηνίθεζε ηνπ 

ηαδίνπ, ζύκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο απηνύ, έπεηηα από έγγξαθν αίηεκα 

ησλ σκαηείσλ θαη ησλ Δλώζεώλ ηνπο (ζηηο νπνίεο είλαη κέιε). 

8.  Γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνξά ηνλ επόκελν κήλα ζα 

πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έγγξαθν αίηεκα ηνπ σκαηείνπ ζην γξαθείν ηεο ΔΓ ηνπ 

ηαδίνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ 25
ε 

 εκέξα θάζε κήλα .  

9. ε πεξίπησζε αθύξσζεο πξνπνλήζεσλ έπεηηα από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Δ.Γ. ηνπ ηαδίνπ (όπσο γηα παξάδεηγκα αθύξσζε ιόγσ απαξαηηήησλ εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο), ηα θηινμελνύκελα σκαηεία ζα απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ Αληηηίκνπ Υξήζεο, γηα ην απαηηνύκελν δηάζηεκα.  

10. Ζ δηαδηθαζία Παξαρώξεζεο πξνο Υξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Αληηζθαίξηζεο ζα 

νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απαξαίηεηνπ πκθσλεηηθνύ κεηαμύ ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ. 

11. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ελδηαθέξνλ γηα αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηνλ ρώξν ησλ 

γεπέδσλ Αληηζθαίξηζεο, ζα ππάξμεη εθ λένπ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο, 

επί ζρεηηθώλ αηηεκάησλ. 

12. Ζ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ γεπέδσλ 

αληηζθαίξηζεο, ζεκαίλεη απνδνρή από κέξνο ησλ ελδηαθεξόκελσλ σκαηείσλ 

όισλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ απόθαζε απηή όξσλ, ππνδειώλεη δε όηη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ   εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ .  

 Καηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ηα κέιε ηεο Δ.Γ. ελέθξηλαλ  νκόθσλα ηελ 

εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ γηα ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Αληηζθαίξηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2020-2021 θαη ηνλ εμνπζηνδόηεζαλ όπσο 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή Πξάμε .  

 

Γ.   Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ & 

ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ ηαδίνπ θαη Οξηζκόο ζρεηηθνύ 

Αληηηίκνπ γηα ηελ ζεδόλ 2020-2021  . 

 

1. Σελ Άξζε όισλ ησλ ηπρόλ πξνγελέζηεξσλ Απνθάζεσλ - Γεζκεύζεσλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ ηαδίνπ.  
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2. Σελ παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ 

Καιαζνζθαίξηζεο θαη Πεηνζθαίξηζεο ηνπ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΗΟΤ Δζληθνύ 

ηαδίνπ Ναππάθηνπ ζηα ελδηαθεξόκελα Αζιεηηθά σκαηεία, ζε θνξείο θαη 

κεκνλσκέλνπο Αζιεηέο, γηα ηε πεξίνδν 2020-2021.  

3. Οη πκβάζεηο  παξαρώξεζεο  ρξήζεο κε ηα ελδηαθεξόκελα Αζιεηηθά σκαηεία ζα 

είλαη Πξνζσξηλέο θαη ζα ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο  έσο θαη 

ηελ 15
ε
 Ηνπλίνπ 2021. 

4. Καηά ηηο ώξεο πνπ ζα ηνπο δηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ ζηαδίνπ, ηα 

σκαηεία  ζα θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνύ 

Γπκλαζηεξίνπ. 

5. Ωο Ωξηαίν Αληίηηκν Υξήζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ από ηα αζιεηηθά 

σκαηεία, νξίδεηαη ην πνζό ησλ  1,00 €   ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

ηάδην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, θαιύπηνληαο κέξνο ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηνπ αλαγθώλ, γηα ηελ ζπληήξεζε & δηεπθόιπλζε ηεο εύξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν αλσηέξσ Αληίηηκν Υξήζεο αθνξά ηηο ώξεο 

ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο ηνπ θιεηζηνύ ηνπ ηαδίνπ εληόο ησλ σξώλ 

ιεηηνπξγίαο απηνύ, ήηνη κέρξη ηηο 22.00’ θάζε εκέξαο. Γηα ρξήζε πέξαλ ηεο 22.00 

ην σξηαίν Αληίηηκν Υξήζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 

2,00 € αλά ώξα. 

6. Καηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ Σηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή, ζηα 

αλσηέξσ αληίηηκα ζα πξνζηίζεηαη θαη ν ΦΠΑ 24%, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη από 

ηελ Ννκνζεζία.  

 

7. Ζ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο γηα πξνζσξηλή παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ γεπέδσλ 

αληηζθαίξηζεο, ζεκαίλεη απνδνρή από κέξνο ησλ ελδηαθεξόκελσλ σκαηείσλ 

όισλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ απόθαζε απηή όξσλ, ππνδειώλεη δε όηη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ   εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ .  

8. Ζ δηαδηθαζία Παξαρώξεζεο πξνο Υξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κιεηζηνύ 

Γπκλαζηεξίνπ ζα νινθιεξσζεί  κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απαξαίηεηνπ πκθσλεηηθνύ 

κεηαμύ ησλ Πξνέδξσλ ησλ σκαηείσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ. 

9. Σν πξόγξακκα ρξήζεο ζα θαηαξηηζηεί κε επζύλε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ 

ζηαδίνπ, κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ από ηα σκαηεία. 

10. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηελ ελνηθίαζε ησλ ηνίρσλ απέλαληη από ηνπο ζεαηέο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ από ηα σκαηεία, ην Αληίηηκν νξίδεηαη ζε 125,00 € γηα 

ηνλ Αλαηνιηθό ηεο Γξακκαηείαο Σνίρν θαη 125,00 € γηα ηνλ Αληίζηνηρν Γπηηθό, γηα 

όιε ηε ζεδόλ. Σν αληίηηκν απηό κε ην αλάινγν επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηνύ 

θπα 24%, ζα θαηαβιεζεί νπσζδήπνηε κέρξη θαη ηελ 20
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019.  

 

Γ.   Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΣΙΒΟΤ ηνπ ηαδίνπ. 

 

Αλακέλνληαο ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ πιήξε Αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ηίβνπ ηνπ ηαδίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε Νένπ ύγρξνλνπ Διαζηηθνύ Σάπεηα (ΣΑΡΣΑΝ), 

δελ κπνξνύκε ζηε θάζε απηή λα πξνβνύκε ζε έθδνζε Απόθαζεο ζρεηηθήο κε ηνλ ηξόπν 

δηάζεζεο πξνο ρξήζε απηνύ  από ην Κνηλό θαη ηα ελδηαθεξόκελα σκαηεία ηίβνπ ηεο 

πεξηνρήο καο, νύηε βέβαηα λα πξνβνύκε ζηνλ Οξηζκό ησλ Αληηηίκσλ Υξήζεο . 

Απηό ζα γίλεη κε λέα απόθαζε ηεο Δ.Γ. ηνπ ηαδίνπ, πνπ ζα εθδνζεί ιίγν πξηλ ην 

λέν Σαξηάλ ηίβνπ, είλαη έηνηκν πξνο Υξήζε. 

Έσο ηόηε ηα ελδηαθεξόκελα σκαηεία θαζώο θαη όζνη Γπκλαζηέο θάλνπλ 

νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε αζιεηώλ, νθείινπλ λα εηνηκάζνπλ 

Δπηθαηξνπνηεκέλνπο Φαθέινπο (κε όια ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

θείκελε λνκνζεζία), πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκνη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ Αηηήκαηνο. 
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Γηα όζα δελ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ , ηζρύεη όηη πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Δζληθώλ Γπκλαζηεξίσλ (ΦΔΚ 847/Β΄/23-6-2000).  

 

Αηηήκαηα Αζιεηηθώλ σκαηείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδόλ 2020-2021, ζα 

εμεηάδνληαη  από ηελ Γηνίθεζε ηνπ ηαδίνπ , κόλν όηαλ απηά θαηαηίζεληαη  

εγγξάθσο θαη εγθαίξσο, ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο καο.     

 

Η Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΔΙΟ Δζληθό ηάδην 

Ναππάθηνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε εηδηθόηεξε λεώηεξε απόθαζή ηεο λα πξνβεί ζε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζε ρώξνπο ηνπ ηαδίνπ πνπ δελ ζα είλαη 

δεζκεπκέλνη από ηα σκαηεία , λα νξίζεη Αληίηηκα Υξήζεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

αλσηέξσ, θαζώο θαη ζε όηη άιιν ζεσξήζεη απαξαίηεην   κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ 

ηδίσλ εζόδσλ απηνύ θαη ηελ παξνρή θαιύηεξσλ ππεξεζηώλ. 

Σέινο από ηα αλσηέξσ αθήο θαζίζηαηαη ε Βνύιεζε ησλ Μειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο ηνπ ηαδίνπ γηα ζηήξημε ηεο Πξνζπάζεηαο Δπαλεθθίλεζεο ηνπ 

Αζιεηηζκνύ (θαη ηδηαίηεξα  ηνπ Δξαζηηερληθνύ) ζηελ θαηεύζπλζε πνπ δείρλεη ν 

Αξκόδηνο γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνύ , Τθππνπξγόο θ. ΑΤΓΔΝΑΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ 

θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. 

Απνθαζίδνληαο ΜΔΙΩΗ 50% ησλ Αληηηίκσλ ρξήζεο , όισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαδίνπ γηα ηε λέα ζεδόλ 2020-2021 , βνεζνύκε νπζηαζηηθά ηα 

Φηινμελνύκελα ζην Υώξν καο Δξαζηηερληθά σκαηεία , ζηέιλνπκε παξάιιεια ην 

κήλπκα ζε όινπο, γηα αλάγθε ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο θαη ησλ Μηθξώλ 

Αζιεηώλ κε παξόκνηεο Δλέξγεηεο. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος ηης Επιηροπής Διοίκηζης  

Σοσ ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ  Εθνικού ηαδίοσ Νασπάκηοσ  

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΗΥΟ 

 


