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ΑΔΑ: 6Σ92ΟΛΗΑ-ΔΦΝ

Μελίσσια, 27 Ιοσνίοσ 2017

ΑΠΟΦΑΗ –115–
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ»
Έρνληαο ιάβεη ππόςε:
α) Τελ ππ’ αξ. 39/2017 απόθαζε Γ.Σ. Ο.Π.ΑΘ., πεξί παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσλ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ..
β) Τελ ππ’ αξηζκ. 44/6.9.2016 απόθαζε Γ.Σ. Ο.Π.ΑΘ. κε ζέκα «Γηάζεζε πξνο ρξήζε αζιεηηθώλ ρώξσλ ζε
ζπιιόγνπο θαη θνξείο (πεξίνδνο 2016-2017)
γ) Τελ ππ’ αξηζκ. 45/6.9.2016 απόθαζε Γ.Σ. Ο.Π.ΑΘ. κε ζέκα «Γηάζεζε πξνο ρξήζε πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ ζε
ζπιιόγνπο θαη νκάδεο δεκνηώλ»
δ) Τνλ πξόηππν θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γ.Γ. θαη θνηλνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο (ΦΔΚ
Β΄1362/2001)
ε) Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2725/17-6-99, όπσο ηζρύεη
ζη) Τελ θαλνληζηηθή απόθαζε 153/2011 ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο «Παξαρώξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θιπ»
δ)Τελ θαλνληζηηθή απόθαζε 190/2011 ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο «Παξαρώξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζηα Ν.Π. γηα
ρξήζε»
ε) Τηο δηαηάμεηο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη
ζ) Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηηέιεζε ησλ
θαηαζηαηηθώλ ηνπο ζθνπώλ
ΚΑΛΟΤΜΕ
1. Τνπο αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαζώο θαη ηπρόλ νξγαλσκέλεο
νκάδεο ή άιινπο θνξείο πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ, λα ππνβάιινπλ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ
Οξγαληζκνύ, ζρεηηθή αίηεζε παξαρώξεζεο ρξήζεο αζιεηηθώλ ή πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ πεξίνδν 2017 – 2018 ήηνη από 1-9-2017 κέρξη 30-6-2018.
2. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη 15-7-2017 θαη λα ζπλνδεύνληαη από η’ αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
α)

Δπηθπξσκέλν

θσηναληίγξαθν

απόθαζεο

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ,

κε

ην

νπνίν

εμνπζηνδνηνύληαη ηα πξόζσπα πνπ ζα ππνγξάθνπλ ηελ αίηεζε πξνο ηνλ Οξγαληζκό θαη ζ’
αλαιακβάλεηαη ε επζύλε γηα ηε ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ θαη όξσλ παξαρώξεζεο θαζώο θαη ε επζύλε
γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζα παξέρεηαη ξεηή εμνπζηνδόηεζε ζηνπο
εθπξνζώπνπο λα ππνγξάθνπλ ηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο (εθηόο εάλ δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα
απηό ηα ίδηα)
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β) Πίλαθα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ν νπνίνο λα πεξηέρεη γηα ην θάζε κέινο: όλνκα,
επώλπκν, όλνκα παηξόο, ζηνηρεία ΓΤ, ΑΦΜ/ΓΟΥ, ζπλνδεπόκελα κε θσηναληίγξαθν ΑΓΤ, δηεύζπλζε
δηακνλήο καδί κε ινγαξηαζκό ΓΔΚΟ ή άιιν απνδεηθηηθό δηακνλήο, δεκνηηθόηεηα. Δπίζεο πξέπεη λα
ζπλνδεύεηαη από επηθπξσκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599, όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό
ηνπο θακία από ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θσιπκάησλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξ.1 ηνπ λ. 2725/17-6-99 (ΦΔΚ
Α’

121 ), όπσο ηζρύεη.
γ) Δπηθπξσκέλν απόζπαζκα ησλ αξραηξεζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζην νπνίν θαίλεηαη ε εθινγή
ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
δ) Πξόζθαηα επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθό ηνπ Σπιιόγνπ/Σσκαηείνπ, κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
3. Δπίζεο, καδί κε ηελ αίηεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί:
α) νλνκαζηηθόο πίλαθαο ησλ αζιεηώλ ηνπ Σπιιόγνπ, κε δύν θσηνγξαθίεο ηαπηόηεηαο θαη όια ηα
αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 10 ηνπ
θαλνληζκνύ, αζιεηηθέο ηαπηόηεηεο.
β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε νκνζπνλδία θαη θαηάηαμεο θάζε ηκήκαηνο ζε αζιεηηθή
θαηεγνξία.
γ) Πηζηνπνηεηηθό αζιεηηθήο αλαγλώξηζεο από ην Υπνπξγείν Αζιεηηζκνύ.
4. Οη αηηήζεηο αθνξνύλ, γηα κελ ηνπο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ Κιεηζηώλ
Γπκλαζηεξίσλ θαζώο θαη ησλ αλνηθηώλ γεπέδσλ γηα ηηο εκέξεο Γεπηέξα – Παξαζθεπή θαη γηα ηηο
ώξεο από 14:30 – 22:00, γηα δε ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο
πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηζρύεη γηα ηηο εκέξεο θαη
ώξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθό σξνιόγην
πξόγξακκα.
5. Τηο πξσηλέο ώξεο, ήηνη κέρξη 16:00, ε ρξήζε θαη δηάζεζε ησλ θιεηζηώλ θαη αλνηθηώλ γπκλαζηεξίσλ
είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ Ο.Π.ΑΘ.
6. Γηα ηηο εκέξεο Σάββαην θαη Κπξηαθή, ηα Γπκλαζηήξηα ζα παξαρσξνύληαη, βαζηθά, ΜΟΝΟ γηα ηέιεζε
αγώλσλ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ από ηηο αληίζηνηρεο νκνζπνλδίεο.
7. Μέρξη λα εθδνζεί ε λέα απόθαζε παξαρώξεζεο, ηα ζσκαηεία κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ, κέρξη 31-07-2017, ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί, πιελ ησλ
πξσηώλ σξώλ, ήηνη από 16:00 κέρξη 20:00, κεηά από αίηεζε ζηνλ Ο.Π.ΑΘ. θαη ρνξήγεζε ζρεηηθήο
άδεηαο. Ο Ο.Π.ΑΘ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο νπνηεδήπνηε.
8. Οη αηηήζεηο ζα επεμεξγαζηνύλ θαη ζα εηζαρζνύλ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα έγθξηζε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
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