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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 473/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λαρισαίων» ως προς το άρθρο 3. 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 20η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41032/09-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η 
οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 

 
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης 
Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) 
Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης 
Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος 
Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) 
Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης 
Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παναγιώτου Ιωάννης, 33) Παπαδημητρίου 
Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου 
Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) 
Σούλτης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τζατζάκης Φώτιος, 
44) Τσακίρης Μιχαήλ και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) 

Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Κυριτσάκας Βάιος και 4) Τερζούδης Χρήστος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 από 5 

ΑΔΑ: ΨΚ4ΙΩΛΞ-7ΝΜ



Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης 
Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: 
Τροποποίηση της με αρ. 473/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων Δήμου Λαρισαίων» ως προς το άρθρο 3 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 τ. Α΄/30-1-01) 
3. Την Κ.Υ.Α. 18/2001 (ΦΕΚ 1362/01 τ. Β΄) 
4. Τη με αρ. 40367/06-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αθλητισμού-Πολιτισμού, Τμήμα 

Αθλητισμού, η οποία έχει ως εξής: 
Στον κανονισμό λειτουργίας του τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνση Πολιτισμού και 

Αθλητισμού απόφαση 473/ 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου στο άρθρο 3 αναφέρεται για τις 
ημέρες – ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων τα εξής :« Οι δημοτικοί χώροι άθλησης 
λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Παρασκευή) μεταξύ 08:00 – 21:00. Οι ώρες 
λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό πρόγραμμα, τα αθλητικά προγράμματα 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου καθώς και οι προπονήσεις – 
αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων.  

Πιο συγκεκριμένα: 
 Τα κλειστά δημοτικά γυμναστήρια λειτουργούν από 10:00 – 21:00 και εφόσον προπονούνται 

αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες, ή υπάρχουν σε λειτουργία δημοτικά πρωταθλήματα ή 
ακαδημίες του Δήμου ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και μια ώρα. 

 Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, τένις, μπάσκετ κλπ. λειτουργούν από 
08:00 - 21:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες και μεμονωμένα 
άτομα. Τα πρωινά γίνεται η συντήρηση τους και παραχώρηση στις ομάδες θα γίνεται από τις 15.00 
και μετά. Σάββατο και Κυριακή η χρήση θα γίνεται για αγώνες καθορισμένους από τις τοπικές 
ενώσεις ή ομοσπονδίες σε συνεννόηση με το αρμόδιο αθλητικό τμήμα του Δήμου. Το ωράριο 
λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας. Κατόπιν 
συνεννόησης με το αθλητικό τμήμα γίνονται πρωινοί αγώνες (σχολικοί κλπ). 

Τα Κλειστά γυμναστήρια σχολείων  λειτουργία από 4μ.μ. - 10.00μ.μ για την έναρξη και την 
λήξη προπονήσεων ομάδων που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι είναι οι 
διευθυντές των σχολείων  αλλά σε καμιά περίπτωση τα γυμναστήρια δεν μπορούν να είναι ανοικτά 
μετά τις 22.00 τις καθημερινές και 20.00 τα Σάββατα. 

Ανοικτή Δημοτική πισίνα Νεάπολης: λειτουργία για 4 μήνες από Ιούνιο- τέλος Σεπτέμβρη με 
ώρες λειτουργίας από 11.00 – 20.00 Χώρος Beach Volley: 11.00- 22.00 

Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτουργία από Απρίλιο – Σεπτέμβριο η 15 Οκτωβρίου10π.μ.- 10μ.μ. 
Ιππικός Όμιλος: επίσκεψη πρωινά από σχολεία- απόγευμα λειτουργία σχολής εκμάθησης του 

Δήμου και θεραπευτικής ιππασίας ». 
Παρακαλούμε να τροποποιηθεί το άρθρο 3 της 473/2015 όπως παρακάτω: 
Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Κυριακή) 

μεταξύ 08:00 – 21:00. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό 
πρόγραμμα, τα αθλητικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
του Δήμου Λαρισαίων καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων.  

Πιο συγκεκριμένα: 
-Τα Κλειστά Δημοτικά Γυμναστήρια  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο 
Ωράριο λειτουργίας: από τις 8:00 έως 22:00 (εφόσον υπάρχει υπάλληλος). 
Παραχώρηση  γίνεται μόνο σε αναγνωρισμένες ομάδες -σύλλογοι από τη Γ.Γ.Α., σε  

πρωταθλήματα και  ακαδημίες του Δήμου Λαρισαίων. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος μπορεί να 
παρατείνεται έως και μια ώρα. 
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Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο  
Ωράριο λειτουργίας: από τις 8.00 έως 22.00 (εφόσον υπάρχει υπάλληλος) 
Τα γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, τένις, μπάσκετ κλπ. θα παραχωρούνται εφόσον προπονούνται 

ακαδημίες του Δήμου ή αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες- σύλλογοι  και στους πολίτες της 
πόλης μας. Τα πρωινά γίνεται η συντήρηση τους και η παραχώρηση στις ομάδες θα γίνεται από τις 
15.00 και μετά τις καθημερινές.  

Το Σάββατο και την Κυριακή η χρήση θα γίνεται για αγώνες καθορισμένους από τις τοπικές 
ενώσεις ή ομοσπονδίες σε συνεννόηση με το τμήμα αθλητισμού του Δήμου. Το ωράριο λειτουργίας 
για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα και κατόπιν συνεννόησης 
με το τμήμα αθλητισμού.  

-Τα Κλειστά Γυμναστήρια Σχολείων  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 14.30-22.00 και Σάββατο & Κυριακή 

από τις 8.00-22.00. Για την έναρξη και την λήξη προπονήσεων ομάδων που ανήκουν σε αθλητικά 
σωματεία ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι είναι οι διευθυντές των σχολείων  αλλά σε καμιά περίπτωση τα 
γυμναστήρια δεν μπορούν να είναι ανοικτά μετά τις 22.00  

-Δημοτική πισίνα Νεάπολης  
Περίοδος λειτουργίας :5 μήνες από τον μήνα Μάιο  έως και τέλη Σεπτέμβρη.  
Ωράριο λειτουργίας Α.Κ. (Αναψυκτήριο,Beach volley, Beach football) από τις 8.00-22.00 
Ωράριο λειτουργίας  πισίνας από τις 9.00-21.00 
-Α.Κ. Δημοτικού Κολυμβητήριου Νέας Πολιτείας  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο  
Ωράριο λειτουργίας από τις 8.00-22.00 καθημερινά και Σάββατο από τις 9.00-14.00 
Beach volley, Γήπεδο Αντισφαίρισης: περίοδο λειτουργίας από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον 

μήνα Δεκέμβριο και ωράριο λειτουργίας από τις 9.00-21.00 καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο. 
Εξωτερική πισίνα: Περίοδο λειτουργίας όλο το χρόνο εκτός από το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 

έως 31 Ιανουαρίου, ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-21.30 και Σάββατο 9.30-
13.30. 

Εσωτερική πισίνα: Περίοδο λειτουργίας  όλο το χρόνο εκτός τον μήνα Αύγουστο, ωράριο 
λειτουργίας  Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-21.30 και Σάββατο 9.30-13.30 

Όταν αναλαμβάνονται αθλητικοί αγώνες όπως πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακά, 
βαλκανικά κ.α., τότε με απόφαση του τμήματος αθλητισμού τροποποιείτε το πρόγραμμα -ωράριο 
λειτουργίας του Α.Κ. Δημοτικού κολυμβητηρίου. 

-Ιππικός Όμιλος 
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο (εφόσον υπάρχει 

υπάλληλος) 
Ωράριο λειτουργίας : 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00-13.00 για επίσκεψη από σχολεία, προγράμματα του 

Δήμου κλπ 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 13.00-21.30 & Σάββατο -Κυριακή από τις 9.00-21.30 

προγράμματα εκμάθησης ιππασίας και θεραπευτικής ιππασίας.  
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. 473/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λαρισαίων», ως προς το άρθρο 3 ως εξής: 

Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Κυριακή) 
μεταξύ 08:00 – 21:00. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό 
πρόγραμμα, τα αθλητικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
του Δήμου Λαρισαίων καθώς και οι προπονήσεις – αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων.  

Πιο συγκεκριμένα: 
-Τα Κλειστά Δημοτικά Γυμναστήρια  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο 
Ωράριο λειτουργίας: από τις 8:00 έως 22:00 (εφόσον υπάρχει υπάλληλος). 
Παραχώρηση  γίνεται μόνο σε αναγνωρισμένες ομάδες -σύλλογοι από τη Γ.Γ.Α., σε  

πρωταθλήματα και  ακαδημίες του Δήμου Λαρισαίων. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος μπορεί να 
παρατείνεται έως και μια ώρα. 

-Τα Υπαίθρια γήπεδα 
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο  
Ωράριο λειτουργίας: από τις 8.00 έως 22.00 (εφόσον υπάρχει υπάλληλος) 
Τα γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, τένις, μπάσκετ κλπ. θα παραχωρούνται εφόσον προπονούνται 

ακαδημίες του Δήμου ή αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες- σύλλογοι  και στους πολίτες της 
πόλης μας. Τα πρωινά γίνεται η συντήρηση τους και η παραχώρηση στις ομάδες θα γίνεται από τις 
15.00 και μετά τις καθημερινές.  

Το Σάββατο και την Κυριακή η χρήση θα γίνεται για αγώνες καθορισμένους από τις τοπικές 
ενώσεις ή ομοσπονδίες σε συνεννόηση με το τμήμα αθλητισμού του Δήμου. Το ωράριο λειτουργίας 
για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα και κατόπιν συνεννόησης 
με το τμήμα αθλητισμού.  

-Τα Κλειστά Γυμναστήρια Σχολείων  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Σεπτέμβριο έως και τον μήνα Ιούνιο  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 14.30-22.00 και Σάββατο & Κυριακή 

από τις 8.00-22.00. Για την έναρξη και την λήξη προπονήσεων ομάδων που ανήκουν σε αθλητικά 
σωματεία ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι είναι οι διευθυντές των σχολείων  αλλά σε καμιά περίπτωση τα 
γυμναστήρια δεν μπορούν να είναι ανοικτά μετά τις 22.00  

-Δημοτική πισίνα Νεάπολης  
Περίοδος λειτουργίας :5 μήνες από τον μήνα Μάιο  έως και τέλη Σεπτέμβρη.  
Ωράριο λειτουργίας Α.Κ. (Αναψυκτήριο,Beach volley, Beach football) από τις 8.00-22.00 
Ωράριο λειτουργίας  πισίνας από τις 9.00-21.00 
-Α.Κ. Δημοτικού Κολυμβητήριου Νέας Πολιτείας  
Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο  
Ωράριο λειτουργίας από τις 8.00-22.00 καθημερινά και Σάββατο από τις 9.00-14.00 
Beach volley, Γήπεδο Αντισφαίρισης: περίοδο λειτουργίας από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον 

μήνα Δεκέμβριο και ωράριο λειτουργίας από τις 9.00-21.00 καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο. 
Εξωτερική πισίνα: Περίοδο λειτουργίας όλο το χρόνο εκτός από το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 

έως 31 Ιανουαρίου, ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-21.30 και Σάββατο 9.30-
13.30. 

Εσωτερική πισίνα: Περίοδο λειτουργίας  όλο το χρόνο εκτός τον μήνα Αύγουστο, ωράριο 
λειτουργίας  Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-21.30 και Σάββατο 9.30-13.30 

Όταν αναλαμβάνονται αθλητικοί αγώνες όπως πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακά, 
βαλκανικά κ.α., τότε με απόφαση του τμήματος αθλητισμού τροποποιείτε το πρόγραμμα -ωράριο 
λειτουργίας του Α.Κ. Δημοτικού κολυμβητηρίου. 

Σελίδα 4 από 5 

-Ιππικός Όμιλος 

ΑΔΑ: ΨΚ4ΙΩΛΞ-7ΝΜ



Περίοδος λειτουργίας: από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο (εφόσον υπάρχει 
υπάλληλος) 

Ωράριο λειτουργίας : 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00-13.00 για επίσκεψη από σχολεία, προγράμματα του 

Δήμου κλπ 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 13.00-21.30 & Σάββατο -Κυριακή από τις 9.00-21.30 

προγράμματα εκμάθησης ιππασίας και θεραπευτικής ιππασίας.  
 
Κατά τα λοιπά η με αρ. 473/2015 Α.Δ.Σ παραμένει ως έχει. 
 
Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Σελίδα 5 από 5 

 

ΑΔΑ: ΨΚ4ΙΩΛΞ-7ΝΜ
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