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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 22  Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ.16759/18-6-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 
τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κάτσαρα, 
3.Δημήτριος Ταπαζίδης 4. Μιχάλης Φουνταλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Βασίλειος Δημητριάδης, 3. Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος  το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης παραθέτει  στα μέλη το σχέδιο του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου, προκειμένου να συζητηθεί και 
να  ληφθεί  σχετική  απόφαση  προκειμένου  να  δοθεί  προς  έγκριση  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
       Όσον αφορά τη διάθεση των αθλητικών χώρων σε φορείς και ιδιώτες για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων με καταβολή αντιτίμου, το μέλος Μιχ. Φουνταλής διαφωνεί 
και  προτείνει  την  επιβολή  αντιτίμου  μονάχα  όταν  οι  χώροι  θα  διατίθενται  για 
εμπορική εκμετάλλευση.

1



   Επιπλέον  η  κα  Μ.  Βλάχου  Κατσάρα  επισημαίνει  ότι  οι  ώρες  λειτουργίας  των 
αθλητικών εγκαταστάσεων από το κοινό που αναφέρονται στο σχέδιο, θα πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά.
    Για  τα  έσοδα  από  τις  διαφημιστικές  πινακίδες  που  τοποθετούνται  στις 
εγκαταστάσεις ο κ. Ταπαζίδης τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και τα 
έσοδα  θα  αποδίδονται  στο  Δήμο  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη 
χρηματοδότηση των αθλητικών συλλόγων.
    Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω τοποθετήσεις των μελών της, 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων  73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το σχέδιο του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με την επισήμανση στο άρθρο 5 παρ. 6 να 
παραχωρούνται με καταβολή χρηματικού αντιτίμου οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις 
περιπτώσεις που θα διατίθενται μόνο για εμπορική εκμετάλλευση.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 26/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 29/6/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  -Κατσάρα,  Δημήτριος 
Ταπαζίδης, Μιχάλης Φουνταλής.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
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