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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΔΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 5/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-3-2016
Σήμερα την 11 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευ ή και
ώρα 13.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 3437/7-32016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτη κε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθη κε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου
να γίνει συζή τηση και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος
έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Αντωνογιαννάκης
Εμμανουήλ,

Τζεδάκης

Δημήτριος,

Κουτσογιάννης

Χαράλαμπος,

Μανιούδης

Ματθαίος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Μαρκατάτος Γεώργιος,
Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Αποστολάκη Ευαγγελία,
Παρασύρης

Ευάγγελος,

Ανδρουλάκης

Δημήτριος,

Καμπιτάκης

Κωνσταντίνος,

Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος,
Στυλιανός, Μαρής Δράκος,

Αεράκης Γεώργιος, Σαριδάκης

Ντουλάκης Ιωάννης, Παγωμένος

Χαράλαμπος,

Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα

τα είκοσι οκτώ (18) και ο Πρόεδρος

του Δημοτι κού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν

οι

υπάλληλοι

του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη

και Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν

ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαζί ου

Κοτσυφός Ιωάννης , ο Εκπρόσωπος της Τοπι κής Κοινότη τας Καμαρίου Χατζάκης
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Νικόλαος

και

ο

εκπρόσωπος

της

Τοπικής

Κοινότητας

Κορφών

Φαραζάκης

Κων/νος.

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου.
Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Βαλτζάκης, έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω
θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:
«Με την 490/2015 απόφαση του Δ.Σ, εγκρίθηκε η
επωνυμία
Μαλεβιζίου

«Δημοτικός

Οργανισμός

(ΔΟΠΠΑΜ)»,

και

η

δραστηριοτήτων και λειτουργιών

Πολιτισμού

ανάληψη

Περιβάλλοντος

εξολοκλήρου

των

Αθλητισμού

αρμοδιοτήτων,

που το Νομικό Πρόσωπο ασκεί στους τομείς

αθλητισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος
εκπλήρωσης των σκοπών του

κατάργηση του ΝΠΔΔ με την

και η απ’ ευθείας ανάθεση της

από τον Δήμο, όπως ρητά

αναφέρονται στη

συστατική του πράξη (ΦΕΚ 1387/16-6-2011, Τ.β’) .
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :
1. Το με αριθμό ΦΕΚ 119/τ.Β΄/28-1-2016, που αφορά την κατάργηση του Νομικού
Προσώπου
2. Τον πρότυπο Κανονισμό των Δημοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-102006, τ.α).
3. Της υπ’ αριθμ. 363/10−1−2013 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής

απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που
αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών
Σχολών

εκμάθησης

αθλήματος,

αρμοδιότητας

της

Γενικής

Γραμματείας

Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ.»

Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον

Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού

Γυμναστηρίου όπως παρακάτω:
Άρθρο 1 ο
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Δημοτικού
Γυμναστ ηρίου Γαζίου.
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1.

Δικαίωμα

συμμετοχής

στα

ατομικά

και

ομαδικά

προγράμματα

του

δημοτικού γυμναστηρίου έχουν οι δημότες Μαλεβιζίου και οι κάτοικοι του
Δήμου Μαλεβιζίου. Οποιοσδήποτε άλλος, για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες
του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

(ή

του

υπεύθυνου

για

την

λειτουργία

του

γυμναστηρίου).
2.

Η εγγραφή στο Δημοτικό Γυμναστήριο πραγματοποιείται

με αίτηση του

ενδιαφερόμενου την οποία παραλαμβάνει από την γραμματεία (ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ) ή το Internet και η οποία αφού συμπληρωθεί με ακρίβεια και
υπογραφεί από ιατρό (καρδιολόγο ή παθολόγο) κατατίθεται στην γραμματεία
συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής της προβλεπόμενης συνδρομής
μέλους η οποία πάντοτε προκαταβάλλεται.
3.

Η ανανέωση της εγγραφής μέλους γίνεται αυτόματα με την καταβολή της
συνδρομής με την πρώτη επίσκεψη στο χώρο μετά τη λήξη της συνδρομής.

4.

Αίτηση μέλους για ανήλικο κατατίθεται μόνο από τον κηδεμόνα του
ανήλικού και μετά την υπογραφεί και από τους δύο.

5.

Για κάθε νέα εγγραφή μέλους, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει κάρτα
μέλους η οποία αποτελεί την διαπίστευση πρόσβασης του στις εγκαταστάσεις
του Δημοτικού Γυμναστηρίου και συμμετοχής του στα προγράμματα της
επιλογής του.

6.

Οι αθλούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις κάρτες εγγραφής τους με την
είσοδό τους στο γυμναστήριο.

7.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας αθλούμενου, το μέλος υποχρεούται να
ενημερώσει το προσωπικό του Δημοτικού Γυμναστηρίου.

8.

Το ωράριο λειτουργίας του χώρου άθλησης καθορίζεται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. (Σάββατο - Κυριακή
κλειστά). Δεν παρατείνεται από τους αθλούμενους ή τον εκάστοτε γυμναστή.
Αλλαγή

ωραρίου

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί

μετά

από

απόφαση

του

Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (ή του υπεύθυνου για την
λειτουργία του γυμναστηρίου)
9.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ζητούν τη συμμετοχή τους στα ατομικά και
ομαδικά προγράμματα του γυμναστηρίου, θα πρέπει να

προσκομίζουν

ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο και υπεύθυνη δήλωση που θα
πιστοποιεί την ικανότητά τους να λάβουν μέρος στα προγράμματα του
γυμναστηρίου χωρίς κανένα πρόβλημα για την υγεία τους.
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10.

Σε περίπτωση χρήσης του Γυμναστηρίου για μη αθλητική εκδήλωση, η
συμπεριφορά

των

χρηστών

θα

υπόκειται

στις

ανωτέρω

παραγράφους.

Πρόσθετες υποχρεώσεις θα καθορίζονται από την άδεια χρήσης του χώρου που
θα εκδίδει υπεύθυνος για την λειτουργία του γυμναστηρίου.
11.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος ζώων κάθε είδους στους χώρους του
Γυμναστηρίου

12.

Η είσοδος επισκεπτών θα επιτρέπεται μόνο στο χώρο της υποδοχής και τους
βοηθητικούς

χώρους

κοινού

(τουαλέτες)

κατά

τις

ώρες

λειτουργίας

του

Γυμναστηρίου

Άρθρο 2 ο
Συνδρομές μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαλεβιζίου.
1.

Η μηνιαία συνδρομή κάθε αθλούμενου ορίζεται στο ποσό των 25,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . Παράλληλα θα υπάρχουν και τα εξής
οικονομικά πακέτα:
 3+1 (προπληρώνοντας τρεις μήνες και δίνοντας το ποσό των 75,00 € ο
τέταρτος μήνας δωρεάν)
 οικογενειακό

πακέτο

2+1

(δηλαδή

στα

τρία

άτομα

της

ίδιας

οικογένειας το τρίτο γυμνάζεται δωρεάν και για κάθε επόμενο μέλος η
συνδρομή σε αυτό θα είναι 15,00 €).
2.

Πολύτεκνοι,

τρίτεκνοι

και

ανήλικα

μέλη

πολύτεκνων

και

τρίτεκνων

οικογενειών 15,00 €/άτομο.
3.

Μονογονεϊκή οικογένεια (συμπεριλαμβάνεται και η χηρεία) 15,00 €/άτομο

4.

Ομαδικές κάρτες μέλους για αθλητικούς συλλόγους- σωματεία (προϋπόθεση η
βεβαίωση ενεργού αθλητή από Τοπική Ένωση ή εκπρόσωπο της ομοσπονδίας)
15,00 €/άτομο.

5.
6.

Ατομική κάρτα μέλους αθλητή 15,00 €/άτομο και το τετράμηνο 45,00 €.
Για τα ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ Μαλεβιζίου (βεβαίωση από τον υπεύθυνο του
ΚΑΠΗ), η μηνιαία συνδρομή κάθε αθλούμενου ορίζεται στο ποσό των 15,00 €
και η τετραμηνιαία στο ποσό των 45,00 €).

7.

Άποροι (απαραίτητη βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας - Πρόνοιας) χωρίς
χρέωση.

8.

Άνεργοι (με ενεργή κάρτα ανεργίας και για όσο ισχύει αυτή) 15,00 €/άτομο.

9.

Σώματα ασφαλείας (αστυνομία – πυροσβεστική – λιμενικό) 15,00 €/άτομο.
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10.

Η μηνιαία συνδρομή για το προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου ορίζεται στο
ποσό των 15,00 €.

11.

Αθλητές Εθνικών ομάδων χωρίς χρέωση.

12.

Φοιτητές και μαθητές γυμνασίου – λυκείου 15,00 €/άτομο.

13.

Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μελών με απόφαση μόνο Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής ελέγχου και έγκρισης
εγγραφών.

14.

Η είσπραξη της συνδρομής των μελών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον ΚΕΔΕ και την παρ.1 του άρθρο 5 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 .

Άρθρο 3 ο
Δικαιώματα και Υποχρεώ σεις μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαλεβιζίου
1.

Για την καλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει όλοι οι αθλούμενοι
να είναι συνεπείς στο ωράριό και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των
γυμναστών και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου.

2.

Η

συμπεριφορά

όλων

μέσα

στο

χώρο

γύμνασης

θα

πρέπει

κατάλλη λη, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη ομαλή

να

είναι

λειτουργία

των διαφόρων προγραμμάτων.
3.

Οι αθλούμενοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τους χώρους του
γυμναστηρίου καθαρούς.

4.

Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή καθώς και να
φροντίζουν για την καθαριότητα του εξοπλισμού τους.

5.

Τα μέλη υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο ώστε να μην
ενοχλούν, προκαλούν κίνδυνο, ή με οποιονδήποτε τρόπο παρενοχλούν τα άλλα
μέλη στην ανάκτηση των δικαιωμάτων τους.

6.

Τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των μηχανημάτων, οργάνων
και εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου στα πλαίσια των κανόνων ασφαλείας
και

πάντοτε

εφαρμόζοντας

τις

διαδικασίες

που

προτείνονται

από

τον

κατασκευαστή κάθε μηχανήματος ή οργάνου χωρίς να τροποποιούν ή να
παρεμβαίνουν στα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.
7.

Τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλος κατά την είσοδο
τους στο Γυμναστήριο, διαφορετικά δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό.

8.

Η χρήση του γυμναστηρίου και του τμήματος αερόβιας εκγύμνασης γίνεται
μόνο

με

αθλητική

περιβολή,

στην

οποία

συμπεριλαμβάνονται

παπούτσια αθλητική φόρμα ή άλλο είδους αθλητική ένδυση.

αθλητικά
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9.

Η

χρήση

του

γυμναστηρίου

και

του

τμήματος

αερόβιας

εκγύμνασης

απαγορεύεται σε μέλη των οποίων η ενδυμασία προκαλεί αρνητικά το δημόσιο
αίσθημα ή προσβάλει τα άλλα μέλη.
10.

Κατά την χρήση των μηχανημάτων ενδυνάμωσης είναι απαραίτητη η χρήση
πεσέτας για λόγους υγιεινής.

11.

Όλοι οι αθλούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν για προσωπική τους χρήση
τα υπάρχοντα ερμάρια. Μετά το πέρας, όμως, της γύμνασής τους οφείλουν να
ελευθερώνουν τα ερμάρια και να παραδίδουν τα κλειδιά τους στη Διεύθυνση.

12.

Για

την

απώλεια

πολύτιμων

αντικειμένων

και

χρημάτων

ο

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ δε φέρει καμία ευθύνη.
13.

Η

χρήση

των

αποφεύγονται

οργάνων

τυχόν

θα

πρέπει

τραυματισμοί

και

να

γίνεται

πάντα

με

προσεκτικά
την

ώστε

καθοδήγηση

να
των

γυμναστών.
14.

Απαγορεύεται

η

χρήση

ναρκωτικών

ουσιών,

απαγορευμένων

συμπληρωμάτων, αναβολικών στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών
στους χώρους του γυμναστηρίου.
15.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του γυμναστηρίου.

16.

Αποτελεί ευθύνη των μελών του γυμναστηρίου να πληροφορήσουν το
προσωπικό του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν
και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.

17.

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών
ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου εκτός από αυτόν του
κυλικείου.

18.

Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και την
υγιεινή

19.

Δεν δίνονται προσωπικά ντουλαπάκια στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου.
Όλα τα ντουλάπια στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ανοικτά κατά το νυχτερινό
κλείσιμο του γυμναστηρίου.

20.

Κατά

την

είσοδο

στους

χώρους

του

Γυμναστηρίου

επιβάλλεται

το

σχολαστικό σκούπισμα των παπουτσιών
21.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος απωλέσει ή φθείρει προϊόν, όργανο
γυμναστικής

ή

αντικατασ τήσει.

είδος

του

γυμναστηρίου

είναι

υποχρεωμένο

να

το
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Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους του γυμναστηρίου από

22.

απρόσεκτη ενέργειά του είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το γυμναστήριο
για την ζημιά αυτή.
Για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου και δεν

23.

αναφέρεται

στους

παραπάνω

όρους,

αρμόδιος

να

αποφασίσει

είναι

το

Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια και των όσων αναφέρονται στον πρότυπο
Κανονισμό των Δημοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-10-2006, τ.α).
Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ, ο οποίος δήλωσε
ότι θα ψηφίσει κατά για το συγκεκριμένο, για το λόγο ότι οι υπηρεσίες του
Δημοτικού Γυμναστηρίου θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου μετά από
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμό ΦΕΚ 119/τ.Β΄/28-12016, τον πρότυπο Κανονισμό των Δημοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-102006, τ.α), της υπ’ αριθμ. 363/10−1−2013 (ΦΕΚ Β΄ 19) κοινής
Υπουργών

Οικονομικών,

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

απόφασης των

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ
Κ Α ΤΑ ,

ψήφι σε

ο

Δ ημο τι κός

Σ ύμβο υλο ς

Χ ο υστο υλάκης

Μι χαήλ

για

το

λό γο

πο υ

αν αφέρθηκε π αραπ άνω .

Άρθρο 1 ο
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Δημοτικού
Γυμναστ ηρίου Γαζίου.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στα ατομικά και ομαδικά προγράμματα του δημοτικού
γυμναστηρίου έχουν οι δημότες Μαλεβιζίου και οι κάτοικοι του Δήμου
Μαλεβιζίου. Οποιοσδήποτε άλλος, για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του
Δημοτικού Γυμναστηρίου θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

(ή

του

υπεύθυνου

για

την

λειτουργία

του

γυμναστηρίου).
2. Η εγγραφή στο Δημοτικό Γυμναστήριο πραγματοποιείται

με αίτηση του

ενδιαφερόμενου την οποία παραλαμβάνει από την γραμματεία (ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ) ή το Internet και η οποία αφού συμπληρωθεί με ακρίβεια και
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υπογραφεί από ιατρό (καρδιολόγο ή παθολόγο) κατατίθεται στην γραμματεία
συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής της προβλεπόμενης συνδρομής
μέλους η οποία πάντοτε προκαταβάλλεται.
3. Η ανανέωση της εγγραφής μέλους γίνεται αυτόματα με την καταβολή της
συνδρομής με την πρώτη επίσκεψη στο χώρο μετά τη λήξη της συνδρομής.
4. Αίτηση μέλους για ανήλικο κατατίθεται μόνο από τον κηδεμόνα του ανήλικού
και μετά την υπογραφεί και από τους δύο.
5. Για κάθε νέα εγγραφή μέλους, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει κάρτα μέλους
η οποία αποτελεί την διαπίστευση πρόσβασης του στις εγκαταστάσεις του
Δημοτικού Γυμναστηρίου και συμμετοχής του στα προγράμματα της επιλογής
του.
6. Οι αθλούμενοι θα

πρέπει να προσκομίζουν τις κάρτες εγγραφής τους με την

είσοδό τους στο γυμναστήριο.
7. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας αθλούμενου, το μέλος υποχρεούται να
ενημερώσει το προσωπικό του Δημοτικού Γυμναστηρίου.
8. Το ωράριο λειτουργίας του χώρου άθλησης καθορίζεται καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. (Σάββατο - Κυριακή
κλειστά). Δεν παρατείνεται από τους αθλούμενους ή τον εκάστοτε γυμναστή.
Αλλαγή

ωραρίου

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί

μετά

από

απόφαση

του

Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (ή του υπεύθυνου για την
λειτουργία του γυμναστηρίου)
9. Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ζητούν τη συμμετοχή τους στα ατομικά και
ομαδικά προγράμματα του γυμναστηρίου, θα πρέπει να

προσκομίζουν

ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο και υπεύθυνη δήλωση που θα
πιστοποιεί την ικανότητά τους να λάβουν μέρος στα προγράμματα του
γυμναστηρίου χωρίς κανένα πρόβλημα για την υγεία τους.
10. Σε περίπτωση
συμπεριφορά

χρήσης του
των

Γυμναστηρίου

χρηστών

θα

για μη

υπόκειται

στις

αθλητική
ανωτέρω

εκδήλωση,

η

παραγράφους.

Πρόσθετες υποχρεώσεις θα καθορίζονται από την άδεια χρήσης του χώρου που
θα εκδίδει υπεύθυνος για την λειτουργία του γυμναστηρίου.
11. Απαγορεύεται

αυστηρά η

είσοδος

ζώων

κάθε

είδους

στους χώρους του

Γυμναστηρίου
12. Η είσοδος επισκεπτών θα επιτρέπεται μόνο στο χώρο της υποδοχής και τους
βοηθητικούς
Γυμναστηρίου

χώρους

κοινού

(τουαλέτες)

κατά

τις

ώρες

λειτουργίας

του
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Άρθρο 2 ο
Συνδρομές μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαλεβιζίου.
1. Η μηνιαία συνδρομή κάθε αθλούμενου ορίζεται στο ποσό των 25,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . Παράλληλα θα υπάρχουν και τα εξής
οικονομικά πακέτα:
 3+1 (προπληρώνοντας τρεις μήνες και δίνοντας το ποσό των 75,00 € ο
τέταρτος μήνας δωρεάν)
 οικογενειακό

πακέτο

2+1

(δηλαδή

στα

τρία

άτομα

της

ίδιας

οικογένειας το τρίτο γυμνάζεται δωρεάν και για κάθε επόμενο μέλος η
συνδρομή σε αυτό θα είναι 15,00 €).
2. Πολύτεκνοι,

τρίτεκνοι

και

ανήλικα

μέλη

πολύτεκνων

και

τρίτεκνων

οικογενειών 15,00 €/άτομο.
3. Μονογονεϊκή οικογένεια (συμπεριλαμβάνεται και η χηρεία) 15,00 €/άτομο
4. Ομαδικές κάρτες μέλους για αθλητικούς συλλόγους- σωματεία (προϋπόθεση η
βεβαίωση ενεργού αθλητή από Τοπική Ένωση ή εκπρόσωπο της ομοσπονδίας)
15,00 €/άτομο.
5.

Ατομική κάρτα μέλους αθλητή 15,00 €/άτομο και το τετράμηνο 45,00 €.

6. Για τα ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ Μαλεβιζίου (βεβαίωση από τον υπεύθυνο του
ΚΑΠΗ), η μηνιαία συνδρομή κάθε αθλούμενου ορίζεται στο ποσό των 15,00 €
και η τετραμηνιαία στο ποσό των 45,00 €).
7. Άποροι (απαραίτητη βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας - Πρόνοιας) χωρίς
χρέωση.
8. Άνεργοι (με ενεργή κάρτα ανεργίας και για όσο ισχύει αυτή) 15,00 €/άτομο.
9. Σώματα ασφαλείας (αστυνομία – πυροσβεστική – λιμενικό) 15,00 €/άτομο.
10. Η μηνιαία συνδρομή για το προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου ορίζεται στο
ποσό των 15,00 €.
11. Αθλητές Εθνικών ομάδων χωρίς χρέωση.
12. Φοιτητές και μαθητές γυμνασίου – λυκείου 15,00 €/άτομο.
13. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μελών με απόφαση μόνο Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής ελέγχου και έγκρισης
εγγραφών.
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14. Η είσπραξη της συνδρομής των μελών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον ΚΕΔΕ και την παρ.1 του άρθρο 5 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 .

Άρθρο 3 ο
Δικαιώματα και Υποχρεώ σεις μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαλεβιζίου
1. Για την καλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει όλοι οι αθλούμενοι
να είναι συνεπείς στο ωράριό και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των
γυμναστών και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου.
2. Η συμπεριφορά όλων μέσα στο χώρο γύμνασης θα πρέπει να είναι κατάλληλη,
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη ομαλή λειτουργία των διαφόρων
προγραμμάτων.
3. Οι

αθλούμενοι

έχουν

την

υποχρέωση

να

διατηρούν

τους

χώρους

του

γυμναστηρίου καθαρούς.
4. Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή καθώς και να
φροντίζουν για την καθαριότητα του εξοπλισμού τους.
5. Τα μέλη υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο ώστε να μην
ενοχλούν, προκαλούν κίνδυνο, ή με οποιονδήποτε τρόπο παρενοχλούν τα άλλα
μέλη στην ανάκτηση των δικαιωμάτων τους.
6. Τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των μηχανημάτων, οργάνων και
εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου στα πλαίσια των κανόνων ασφαλείας και
πάντοτε

εφαρμόζοντας

τις

διαδικασίες

που

προτείνονται

από

τον

κατασκευαστή κάθε μηχανήματος ή οργάνου χωρίς να τροποποιούν ή να
παρεμβαίνουν στα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.
7. Τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλος κατά την είσοδο τους
στο Γυμναστήριο, διαφορετικά δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό.
8. Η χρήση του γυμναστηρίου και του τμήματος αερόβιας εκγύμνασης γίνεται
μόνο

με

αθλητική

περιβολή,

στην

οποία

συμπεριλαμβάνονται

αθλητικά

παπούτσια αθλητική φόρμα ή άλλο είδους αθλητική ένδυση.
9. Η

χρήση

του

γυμναστηρίου

και

του

τμήματος

αερόβιας

εκγύμνασης

απαγορεύεται σε μέλη των οποίων η ενδυμασία προκαλεί αρνητικά το δημόσιο
αίσθημα ή προσβάλει τα άλλα μέλη.
10. Κατά την χρήση των μηχανημάτων ενδυνάμωσης είναι απαραίτητη η χρήση
πεσέτας για λόγους υγιεινής.
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11. Όλοι οι αθλούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν για προσωπική τους χρήση τα
υπάρχοντα ερμάρια. Μετά το πέρας, όμως, της γύμνασής τους οφείλουν να
ελευθερώνουν τα ερμάρια και να παραδίδουν τα κλειδιά τους στη Διεύθυνση.
12. Για

την

απώλεια

πολύτιμων

αντικειμένων

και

χρημάτων

ο

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ δε φέρει καμία ευθύνη.
13. Η χρήση των οργάνων θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται
τυχόν τραυματισμοί και πάντα με την καθοδήγηση των γυμναστών.
14. Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών, απαγορευμένων συμπληρωμάτων,
αναβολικών στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών στους χώρους του
γυμναστηρίου.
15. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του γυμναστηρίου.
16. Αποτελεί

ευθύνη

των

μελών

του

γυμναστηρίου

να

πληροφορήσουν

το

προσωπικό του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν
και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.
17. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών
ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου εκτός από αυτόν του
κυλικείου.
18. Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και την
υγιεινή
19. Δεν δίνονται προσωπικά ντουλαπάκια στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου. Όλα
τα ντουλάπια στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ανοικτά κατά το νυχτερινό
κλείσιμο του γυμναστηρίου.
20. Κατά την είσοδο στους χώρους του Γυμναστηρίου επιβάλλεται το σχολαστικό
σκούπισμα των παπουτσιών
21. Σε

περίπτωση

γυμναστικής

που
ή

κάποιο

είδος

του

μέλος

απωλέσει

γυμναστηρίου

ή

φθείρει

είναι

προϊόν,

όργανο

υποχρεωμένο

να

το

αντικατασ τήσει.
22. Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους του γυμναστηρίου από
απρόσεκτη ενέργειά του είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το γυμναστήριο
για την ζημιά αυτή.
23. Για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου και δεν
αναφέρεται

στους

παραπάνω

όρους,

αρμόδιος

να

αποφασίσει

είναι

το

Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια και των όσων αναφέρονται στον πρότυπο
Κανονισμό των Δημοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-10-2006, τ.α).
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Β)

Οποιαδήποτε αλλαγή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας μπορεί να γίνει

μόνο ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, στα πλαίσια
των όσων προβλέπονται στο πρότυπο στο πρότυπο Κανονισμό των Δημοτικών
Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-10-2006, τ.α).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

