
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2018 

Συνεδρίασης του ∆. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                Περίληψη 
  145/2018                                                          «Έγκριση παραχώρησης της   αθλητικής εγκατάστασης       

                                                                                       Του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        
                                                                “ Γρηγόρης Λαµπράκης”» 

                                                                                            στην οµάδα  (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ)  

                                                                                        για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019» 
 

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 31η Ιουλίου 2018, ηµέρα της 
εβδοµάδας Τρίτη  και ώρα 15.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5302/27-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα -5- τακτικά µέλη και -5- 
αναπληρωµατικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Βάϊος Γιαννίρης, Παντελής Μωϋσής, Αικατερίνη 
Ζαχαράκη, Γεώργιος Καρβούνης και  ∆ηµήτριος Θεµιστοκλέους .   
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Ιωάννης Εµιρζάς, Γεώργιος – Σπυρίδων 
Κουτσογιάννης, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, 
Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος 
Αβαρικιώτης και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συµµετέχουν  µε δικαίωµα ψήφου τα αναπληρωµατικά µέλη 
κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Παρασκευή Γαλίτση – Ψαρούλη, Κωνσταντίνος 
Καλογερόπουλος και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά µέλη κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Αγγελική Απέργη και ∆ηµήτριος 
Θεµιστοκλέους.       
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      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

        Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε το παρακάτω θέµα: «Έγκριση 
παραχώρησης της   αθλητικής εγκατάστασης του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄» στην οµάδα  (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ) ,  ως 
έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής 
κατηγορίας   και  κυπέλλου για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019».   

Για το πιο πάνω θέµα έχουµε να σας  παραθέσουµε τα κάτωθι: 

Με το µε αριθ. πρωτ 144/19-7-2018 έγγραφο η οµάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ, αιτείται την παραχώρηση του  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄, ως έδρα για τη διεξαγωγή 
των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήµατος  και κυπέλλου για την αγωνιστική 
περίοδο 2018-2019.   

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε  α) την παραχώρηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄, ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός 
έδρας αγώνων πρωταθλήµατος  και κυπέλλου για την αγωνιστική περίοδο 2018-
2019 ,  

β) εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο του ∆.Σ  για την υπογραφή του συµφωνητικού : 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι: 

� η εξασφάλιση  ότι δεν θα συµπίπτουν  οι  αγώνες της οµάδας σας (ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΦΠ-Φ),  µε τους αγώνες της  Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

� Σε περίπτωση που και οι δύο οµάδες Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ   ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΦΠ-Φ παίξουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο όµιλο , τότε στους 
αγώνες µεταξύ τους, πάντα ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ θα θεωρείται φιλοξενούµενη 
οµάδα και για τα αποδυτήρια και για τις θέσεις των θεατών. 

 

Σας παραθέτουµε τo σχέδιο τoυ Ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ‘ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’ » 

 

Στην Καλλιθέα σήµερα, ………..οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 

Αφενός,  

1. To ΝΠ∆∆ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ, του ∆ήµου Καλλιθέας µε έδρα την Καλλιθέα, στις Ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις, µε ΑΦΜ: 997621823 και ∆ΟΥ: Β΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, νόµιµα 
εκπροσωπούµενο   από τον κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου, Πρόεδρο του ∆.Σ   που 
ορίστηκε µε την αρ. 127/2017   απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας (εφεξής 
«το Νοµικό Πρόσωπο») 

και αφετέρου 
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2.  η ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ,» (εφεξής «χρήστης»), η οποία εδρεύει στον 
Πειραιά  επί της οδού Ακτή  ∆ΗΛΑΒΕΡΗ 1 µε ΑΦΜ: 090064170 ∆ΥΟ:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ και 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της  …………………………… 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Αντικείµενο της σύµβασης 

 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ανωτέρω ιδιότητα του, παραχωρεί στην 
αφετέρου συµβαλλόµενη, την χρήση του «∆ηµοτικού  Σταδίου Καλλιθέας 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (εφεξής «εγκατάσταση»),  ως έδρα για τη διεξαγωγή 
των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και κυπέλλου  για 
την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.   

Η παραχώρηση αποδυτηρίων θα σας υποδεικνύεται από το προσωπικό του ∆ηµ. 
Σταδίου.  

Η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ισχύει από το χρονικό διάστηµα δύο  (2) ωρών 
πριν την έναρξη του αγώνα και έως 2 ώρες  µετά  την  λήξη του εκάστοτε αγώνα, 
οπότε και υποχρεούται να αδειάζει τις εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο 
ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στην προτεραία κατάσταση και θέση, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Νοµικού Προσώπου. 

 

 

Άρθρο 1 – ∆ιάρκεια 

 

1.1. Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει 
αυτοδίκαια και άνευ άλλου τινός µε το τέλος τον αγωνιστικών υποχρεώσεων του 
χρήστη για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 

1.2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή µόνον 
κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. 

1.3. Κατά τη λήξη του αγώνα, ο χρήστης οφείλει να αποδώσει τις εγκαταστάσεις και 
τον κινητό εξοπλισµό στο Νοµικό Πρόσωπο σε καλή κατάσταση, χωρίς περαιτέρω 
όχληση, σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στο 
Νοµικό Πρόσωπο το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης ως αποζηµίωση χρήσης, καθώς και να αποζηµιώσει το Νοµικό 
Πρόσωπο για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία την οποία τυχόν υποστεί αυτό από την 
καθυστέρηση.  

Άρνηση απόδοσης των εγκαταστάσεων τεκµαίρεται ότι υπάρχει και στην περίπτωση 
που ο χρήστης δεν αποµακρύνει από του χώρους του γηπέδου, το σύνολο του 
κινητού εξοπλισµού του, τα σήµατα και λάβαρά του. 
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Άρθρο 2 - Οικονοµικοί όροι 

 

2.1. Ως ελάχιστη εγγυηµένη αποζηµίωση χρήσης (minimum guarantee) και η 
οποία θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού, ορίζεται το 
χρηµατικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) για την χρήση της 
εγκατάστασης ως χώρο τέλεσης των εντός έδρας  αγωνιστικών υποχρεώσεων 
της οµάδας  «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ» για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.  

 

2.2  Το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα ελέγχου των εισιτηρίων που θα 
εκδίδονται και θα διατίθενται. Ο ως άνω έλεγχος θα πραγµατοποιείται προσηκόντως 
µε επίδειξη των ακυρωθέντων εισιτηρίων από την αρµόδια ∆ΟΥ ή µε όποιον άλλον 
πρόσφορο τρόπο επιλέξει το Νοµικό Πρόσωπο. Ο χρήστης δικαιούται να διαθέτει 
δωρεάν προσκλήσεις ή/και εισιτήρια σε µειωµένη τιµή σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία που διέπει την ΕΠΟ και τις αθλητικές δραστηριότητες. 

 

2.3. Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ», ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί, οφείλει να παραδώσει στο Νοµικό 
Πρόσωπο τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.000,00€ 
και ισχύος έως 30.06.2019, η οποία θα καταπίπτει στις περιπτώσεις που θα 
ορισθεί στο  συµφωνητικό που θα υπογραφεί, άλλως θα επιστραφεί στο 
χρήστη µε τη λήξη του χρόνου παραχώρησης της χρήσης. 

 

Άρθρο 3 - Υποµίσθωση / Παραχώρηση χρήσης  

 

3.1. Απαγορεύεται ρητώς η εξυπηρέτηση άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων ή η 
χρήση χώρων που παραχωρούνται µε την παρούσα σε τρίτα προς την σύµβαση 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Νοµικού Προσώπου. 

 

3.2. Συµφωνείται ότι η διαχείριση των µηχανηµάτων των αυτόµατων πωλητών 
εφόσον αυτοί υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης 
παραµένουν στην ευθύνη του Νοµικού Προσώπου, και του αναδόχου  λειτουργίας 
των, ο οποίος θα προκύψει από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό. 

 

3.3. Συµφωνείται ρητώς ότι το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα εκµίσθωσης ή 
παραχώρησης ολόκληρου ή τµηµάτων της εγκατάστασης σε τρίτα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα κατά τις ηµέρες που δεν διεξάγονται αγώνες της «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ»  
υπό την προϋπόθεση ότι οι εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις αυτές δεν θα θίγουν κατά 
τρόπο ανυπέρβλητο το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ΠΑΕ .  

Επίσης το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα εκµίσθωσης χώρων διαφήµισης επί 
της εξωτερικής όψης και περίφραξης του γηπέδου. 
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Άρθρο 4 - Ειδικοί όροι 

 

4.1. Ο χρήστης υποχρεούται να ανακοινώνει έγκαιρα και εγγράφως στο Νοµικό 
Πρόσωπο το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ποδοσφαιρικής οµάδας του έτσι 
ώστε να εντάσσεται στον προγραµµατισµό λειτουργίας του γηπέδου. Ειδικότερα, 
εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών κάθε ηµερολογιακού µήνα. θα κοινοποιεί το 
πρόγραµµα των παραπάνω αγώνων. 

 

4.2. Ο χρήστης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο 
σχετικά µε την προτεραιότητα και τους κανόνες χρήσης του γηπέδου.  

4.3 Σε περίπτωση, που κατά την κρίση των εξειδικευµένων επιστηµόνων  του ∆ήµου 
-η οποία θα διατυπωθεί εγκαίρως (τουλάχιστον προ πέντε [5] ηµερών) και εγγράφως 
προς το Νοµικό Πρόσωπο- ο χλοοτάπητας του γηπέδου ευρεθεί ακατάλληλος, 
λόγω διεξαγωγής συνεχών αγώνων ή λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών ή 
λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης, ή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης 
βλάβης σε αυτόν, το Νοµικό Πρόσωπο δικαιούται να αρνηθεί την παραχώρηση του 
γηπέδου στο χρήστη για τη διεξαγωγή οιουδήποτε αγώνα, οπότε ο χρήστης οφείλει 
να έχει µεριµνήσει για τη δυνατότητα χρήσης και ετέρου γηπέδου. 

 Στην περίπτωση αυτή, το Νοµικό Πρόσωπο ουδεµία ευθύνη θα φέρει έναντι του 
χρήστη, για οποιαδήποτε ζηµία που τυχόν υποστεί λόγω της υποχρέωσης αλλαγής 
έδρας. 

 

4.4. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση παραχωρηθεί στην Εθνική οµάδα  
Ποδοσφαίρου την προτεραιότητα θα έχει η Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου. 

 

4.5. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση των παραχωρουµένων 
εγκαταστάσεων, ώστε να µην δηµιουργείται κίνδυνος και προβλήµατα στη λειτουργία 
των µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, συστηµάτων ασφαλείας και 
παρακολούθησης, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των παραχωρουµένων 
χώρων, και φέρει όλη την  ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί σε αυτούς 
ή και τρίτους (προσωπικό, συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) ή σε 
εξοπλισµό της εγκατάστασης από ενέργειες του ιδίου ή υπέρ-εργολάβων του. 

 

4.6. Ο «χρήστης» είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος έναντι του «Νοµικού Προσώπου» 
για την πλήρη και άµεση αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας, πάσης 
φύσεως και εκτάσεως, από οποιονδήποτε ήθελε προξενηθούν αυτές (προσωπικό, 
συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου 
(αγώνες πρωταθλήµατος, αγώνες κυπέλλου, φιλικοί αγώνες,) ακόµα και εάν αυτές 
προκληθούν από ποδοσφαιριστές, προπονητές παράγοντες ή  ακόµη και από 
οπαδούς της φιλοξενούµενης οµάδος. Επίσης υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση 
των ζηµιών και φθορών, κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω (υπό 4.7.) µη 
αποκλειόµενης αποζηµιώσεως του Νοµικού Προσώπου  για κάθε περαιτέρω θετική 
και αποθετική ζηµία του. 
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4.7. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών στην εγκατάσταση, θα συντάσσεται 
Πρωτόκολλο Ζηµιών από Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) 
εκπρόσωπους του Νοµικού Προσώπου και έναν (1) του χρήστη. Για τον σκοπό 
αυτό, ο χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την υπογραφή του παρόντος 
εξουσιοδοτηµένο από αυτήν φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συµµετέχει στην ως άνω 
επιτροπή. Σε περίπτωση µη ορισµού εκπροσώπου του χρήστη ή άρνησης ή 
καθυστέρησης αυτού στην σύµπραξη και συνυπογραφή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, 
και µε βάση το Πρωτόκολλο, το Νοµικό Πρόσωπο την επόµενη ηµέρα θα δίνει 
εντολή προς την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για εκτίµηση και αποκατάσταση των 
φθορών και ζηµιών, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει το χρήστη, σύµφωνα µε τα 
ως άνω οριζόµενα (υπό 4.6).  

 

Το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να υποδεικνύει τεχνική εταιρία επιλογής 
του, ανάλογων προδιαγραφών και προσόντων, που θα δύναται µε την επίβλεψη 
αυτής να προβαίνει µε δαπάνες του χρήστη στην αποκατάσταση των φθορών και 
ζηµιών της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προβαίνει στην 
καταβολή του ποσού για την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών εντός τριών (3) 
ηµερολογιακών ηµερών από την καταγραφή, το Νοµικό Πρόσωπο  θα προβαίνει 
στην κατάπτωση της υπό 2.3 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα  
δικαιούται να διακόπτει µονοµερώς και άνευ ετέρου την παραχώρηση του γηπέδου 
στο χρήστη για κάθε επόµενη αγωνιστική υποχρέωση. 

 

4.8. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος του προσωπικού του χρήστη, 
(υπαλλήλων , αθλητών, θεατών κλπ.), κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου δηλαδή 
κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων, η αστική ή άλλη ποινική ευθύνη θα 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το χρήστη. Σε περίπτωση κατά την οποία το Νοµικό 
Πρόσωπο ήθελε υποχρεωθεί δικαστικώς για οποιοδήποτε ανάληψη υποχρέωσης 
τότε έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του χρήστη, δικαίωµα προσεπίκλησης του σε 
παρέµβαση, σωρευµένης άµα και αγωγής αποζηµίωσης του. 

 

4.9. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο χρήστης έχει τη πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 
της τήρησης όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων ασφαλείας και τάξης και ιδίως την 
ευθύνη για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο, στις 
κερκίδες, στις θύρες εισόδου και στους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης, µε την 
πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security), όπως 
ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οφείλει να µεριµνά για την παρουσία 
στην εγκατάσταση πυροσβεστικών οχηµάτων και ασθενοφόρων, ανάλογα µε τον 
προβλεπόµενο αριθµό των φιλάθλων. 

 

4.10. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να σέβεται απολύτως την εσωτερική και 
εξωτερική διαµόρφωση της εγκατάστασης και να µην επεµβαίνει στην αρχιτεκτονική 
της µε οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται δε κάθε διασκευή, διαρρύθµιση, 
µετατροπή ή άλλη επέµβαση σ' αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση 
του Νοµικού Προσώπου των διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των 
επίσηµων ή φιλικών αγώνων της.  
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4.11. Ο χρήστης έχει το δικαίωµα σε όλα τα έντυπα, εισιτήρια, προσκλήσεις, αφίσες, 
καταχωρήσεις, κλπ. που αφορούν αγώνες να περιλαµβάνει το σήµα του Νοµικού 
Προσώπου αναγράφοντας το όνοµα της εγκαταστάσεις ως εξής: 

 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

 

4.12. Για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου κατά την διάρκεια υλοποίησης των 
αγώνων, την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης και την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης, το Νοµικό Πρόσωπο δικαιούται να έχει το απαραίτητο τεχνικό και 
διοικητικό προσωπικό του οποίου η είσοδος θα γίνεται ελεύθερα µε τις ειδικές 
προσωπικές διαπιστεύσεις εισόδου που θα φέρουν  

 

4.13. Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει και να αποδέχεται τον κανονισµό 
λειτουργίας, της εγκατάστασης και όλους τους επιµέρους κανονισµούς που διέπουν 
αυτόν. 

 

 

Άρθρο 5 - Τελικές διατάξεις 

 

5.1. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις. Η 
παραβίαση έστω και ενός από αυτούς συνιστά αυτοτελή λόγο καταγγελίας του 
παρόντος. Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον 
αντισυµβαλλόµενο και παράγει άµεσα έννοµα αποτελέσµατα (λύση του παρόντος). 

 

5.2. Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό αποτυπώνει πλήρως τη βούληση των 
συµβαλλοµένων µερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του πρέπει να είναι 
έγγραφη, να υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και να προσαρτάται 
ως παράρτηµα στο παρόν συµφωνητικό. 

Σε περίπτωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (3) πρωτότυπα, από 
τα οποία δύο  (2) έλαβε ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ και ένα (1) η οµάδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ». 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΤΟΥ Α.Σ  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ  ΤΟΥ ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

 

………………………………….                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
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Και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου  
2. το µε αριθ. πρωτ 144/19-7-2018 έγγραφο της οµάδας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ 

ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ 
3. Τη µε αριθ. 122/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας 
4. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 
 
 

1ον    Εγκρίνει, την παραχώρηση της   αθλητικής εγκατάστασης του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄» στην οµάδα  (ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΦΠ-Φ),  ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήµατος Γ΄ 
Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.   

 

   2ον  Εξουσιοδοτεί, τον Πρόεδρο του ∆.Σ  για την υπογραφή του παρακάτω 
συµφωνητικού : 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι: 

� η εξασφάλιση  ότι δεν θα συµπίπτουν  οι  αγώνες της οµάδας σας (ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΦΠ-Φ),  µε τους αγώνες του Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

� Σε περίπτωση που και οι δύο οµάδες ΠΑΕ Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ   ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΦΠ-Φ παίξουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο όµιλο ( Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ) , 
τότε στους αγώνες µεταξύ τους , πάντα ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ θα θεωρείται 
φιλοξενούµενη οµάδα και για τα αποδυτήρια και για τις θέσεις των θεατών. 

 

Σας παραθέτουµε τo σχέδιο τoυ Ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης 

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ‘ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’ » 

 

Στην Καλλιθέα σήµερα, ………..οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 

Αφενός,  

1. To ΝΠ∆∆ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ, του ∆ήµου Καλλιθέας µε έδρα την Καλλιθέα, στις Ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις, µε ΑΦΜ: 997621823 και ∆ΟΥ: Β΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, νόµιµα 
εκπροσωπούµενο   από τον κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου, Πρόεδρο του ∆.Σ   που 
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ορίστηκε µε την αρ. 127/2017   απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας (εφεξής 
«το Νοµικό Πρόσωπο») 

και αφετέρου 

2.  η ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ,» (εφεξής «χρήστης»), η οποία εδρεύει στον 
Πειραιά  επί της οδού Ακτή  ∆ΗΛΑΒΕΡΗ 1 µε ΑΦΜ: 090064170 ∆ΥΟ:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ και 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της  …………………………… 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Αντικείµενο της σύµβασης 

 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ανωτέρω ιδιότητα του, παραχωρεί στην 
αφετέρου συµβαλλόµενη, την χρήση του «∆ηµοτικού  Σταδίου Καλλιθέας 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (εφεξής «εγκατάσταση»),  ως έδρα για τη διεξαγωγή 
των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και κυπέλλου  για 
την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.   

Η παραχώρηση αποδυτηρίων θα σας υποδεικνύεται από το προσωπικό του ∆ηµ. 
Σταδίου.  

Η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ισχύει από το χρονικό διάστηµα δύο  (2) ωρών 
πριν την έναρξη του αγώνα και έως 2 ώρες  µετά  την  λήξη του εκάστοτε αγώνα, 
οπότε και υποχρεούται να αδειάζει τις εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο 
ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγµατα στην προτεραία κατάσταση και θέση, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Νοµικού Προσώπου. 

 

 

Άρθρο 1 – ∆ιάρκεια 

 

1.1. Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει 
αυτοδίκαια και άνευ άλλου τινός µε το τέλος τον αγωνιστικών υποχρεώσεων του 
χρήστη για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 

1.2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή µόνον 
κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. 

1.3. Κατά τη λήξη του αγώνα, ο χρήστης οφείλει να αποδώσει τις εγκαταστάσεις και 
τον κινητό εξοπλισµό στο Νοµικό Πρόσωπο σε καλή κατάσταση, χωρίς περαιτέρω 
όχληση, σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στο 
Νοµικό Πρόσωπο το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης ως αποζηµίωση χρήσης, καθώς και να αποζηµιώσει το Νοµικό 
Πρόσωπο για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία την οποία τυχόν υποστεί αυτό από την 
καθυστέρηση.  
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Άρνηση απόδοσης των εγκαταστάσεων τεκµαίρεται ότι υπάρχει και στην περίπτωση 
που ο χρήστης δεν αποµακρύνει από του χώρους του γηπέδου, το σύνολο του 
κινητού εξοπλισµού του, τα σήµατα και λάβαρά του. 

 

Άρθρο 2 - Οικονοµικοί όροι 

 

2.1. Ως ελάχιστη εγγυηµένη αποζηµίωση χρήσης (minimum guarantee) και η 
οποία θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού, ορίζεται το 
χρηµατικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) για την χρήση της 
εγκατάστασης ως χώρο τέλεσης των εντός έδρας  αγωνιστικών υποχρεώσεων 
της οµάδας  «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ» για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.  

 

2.2  Το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα ελέγχου των εισιτηρίων που θα 
εκδίδονται και θα διατίθενται. Ο ως άνω έλεγχος θα πραγµατοποιείται προσηκόντως 
µε επίδειξη των ακυρωθέντων εισιτηρίων από την αρµόδια ∆ΟΥ ή µε όποιον άλλον 
πρόσφορο τρόπο επιλέξει το Νοµικό Πρόσωπο. Ο χρήστης δικαιούται να διαθέτει 
δωρεάν προσκλήσεις ή/και εισιτήρια σε µειωµένη τιµή σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία που διέπει την ΕΠΟ και τις αθλητικές δραστηριότητες. 

 

2.3. Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ», ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί, οφείλει να παραδώσει στο Νοµικό 
Πρόσωπο τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.000,00€ 
και ισχύος έως 30.06.2019, η οποία θα καταπίπτει στις περιπτώσεις που θα 
ορισθεί στο  συµφωνητικό που θα υπογραφεί, άλλως θα επιστραφεί στο 
χρήστη µε τη λήξη του χρόνου παραχώρησης της χρήσης. 

 

Άρθρο 3 - Υποµίσθωση / Παραχώρηση χρήσης  

 

3.1. Απαγορεύεται ρητώς η εξυπηρέτηση άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων ή η 
χρήση χώρων που παραχωρούνται µε την παρούσα σε τρίτα προς την σύµβαση 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Νοµικού Προσώπου. 

 

3.2. Συµφωνείται ότι η διαχείριση των µηχανηµάτων των αυτόµατων πωλητών 
εφόσον αυτοί υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης 
παραµένουν στην ευθύνη του Νοµικού Προσώπου, και του αναδόχου  λειτουργίας 
των, ο οποίος θα προκύψει από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό. 

 

3.3. Συµφωνείται ρητώς ότι το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα εκµίσθωσης ή 
παραχώρησης ολόκληρου ή τµηµάτων της εγκατάστασης σε τρίτα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα κατά τις ηµέρες που δεν διεξάγονται αγώνες της «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ»  
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υπό την προϋπόθεση ότι οι εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις αυτές δεν θα θίγουν κατά 
τρόπο ανυπέρβλητο το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ΠΑΕ .  

Επίσης το Νοµικό Πρόσωπο έχει το δικαίωµα εκµίσθωσης χώρων διαφήµισης επί 
της εξωτερικής όψης και περίφραξης του γηπέδου. 

 

Άρθρο 4 - Ειδικοί όροι 

 

4.1. Ο χρήστης υποχρεούται να ανακοινώνει έγκαιρα και εγγράφως στο Νοµικό 
Πρόσωπο το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ποδοσφαιρικής οµάδας του έτσι 
ώστε να εντάσσεται στον προγραµµατισµό λειτουργίας του γηπέδου. Ειδικότερα, 
εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών κάθε ηµερολογιακού µήνα. θα κοινοποιεί το 
πρόγραµµα των παραπάνω αγώνων. 

 

4.2. Ο χρήστης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο 
σχετικά µε την προτεραιότητα και τους κανόνες χρήσης του γηπέδου.  

4.3 Σε περίπτωση, που κατά την κρίση των εξειδικευµένων επιστηµόνων  του ∆ήµου 
-η οποία θα διατυπωθεί εγκαίρως (τουλάχιστον προ πέντε [5] ηµερών) και εγγράφως 
προς το Νοµικό Πρόσωπο- ο χλοοτάπητας του γηπέδου ευρεθεί ακατάλληλος, 
λόγω διεξαγωγής συνεχών αγώνων ή λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών ή 
λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης, ή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης 
βλάβης σε αυτόν, το Νοµικό Πρόσωπο δικαιούται να αρνηθεί την παραχώρηση του 
γηπέδου στο χρήστη για τη διεξαγωγή οιουδήποτε αγώνα, οπότε ο χρήστης οφείλει 
να έχει µεριµνήσει για τη δυνατότητα χρήσης και ετέρου γηπέδου. 

 Στην περίπτωση αυτή, το Νοµικό Πρόσωπο ουδεµία ευθύνη θα φέρει έναντι του 
χρήστη, για οποιαδήποτε ζηµία που τυχόν υποστεί λόγω της υποχρέωσης αλλαγής 
έδρας. 

 

4.4. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση παραχωρηθεί στην Εθνική οµάδα  
Ποδοσφαίρου την προτεραιότητα θα έχει η Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου. 

 

4.5. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση των παραχωρουµένων 
εγκαταστάσεων, ώστε να µην δηµιουργείται κίνδυνος και προβλήµατα στη λειτουργία 
των µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, συστηµάτων ασφαλείας και 
παρακολούθησης, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των παραχωρουµένων 
χώρων, και φέρει όλη την  ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί σε αυτούς 
ή και τρίτους (προσωπικό, συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) ή σε 
εξοπλισµό της εγκατάστασης από ενέργειες του ιδίου ή υπέρ-εργολάβων του. 

 

4.6. Ο «χρήστης» είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος έναντι του «Νοµικού Προσώπου» 
για την πλήρη και άµεση αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας, πάσης 
φύσεως και εκτάσεως, από οποιονδήποτε ήθελε προξενηθούν αυτές (προσωπικό, 
συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου 
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(αγώνες πρωταθλήµατος, αγώνες κυπέλλου, φιλικοί αγώνες,) ακόµα και εάν αυτές 
προκληθούν από ποδοσφαιριστές, προπονητές παράγοντες ή  ακόµη και από 
οπαδούς της φιλοξενούµενης οµάδος. Επίσης υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση 
των ζηµιών και φθορών, κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω (υπό 4.7.) µη 
αποκλειόµενης αποζηµιώσεως του Νοµικού Προσώπου  για κάθε περαιτέρω θετική 
και αποθετική ζηµία του. 

 

4.7. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών στην εγκατάσταση, θα συντάσσεται 
Πρωτόκολλο Ζηµιών από Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) 
εκπρόσωπους του Νοµικού Προσώπου και έναν (1) του χρήστη. Για τον σκοπό 
αυτό, ο χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την υπογραφή του παρόντος 
εξουσιοδοτηµένο από αυτήν φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συµµετέχει στην ως άνω 
επιτροπή. Σε περίπτωση µη ορισµού εκπροσώπου του χρήστη ή άρνησης ή 
καθυστέρησης αυτού στην σύµπραξη και συνυπογραφή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, 
και µε βάση το Πρωτόκολλο, το Νοµικό Πρόσωπο την επόµενη ηµέρα θα δίνει 
εντολή προς την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για εκτίµηση και αποκατάσταση των 
φθορών και ζηµιών, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει το χρήστη, σύµφωνα µε τα 
ως άνω οριζόµενα (υπό 4.6).  

 

Το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να υποδεικνύει τεχνική εταιρία επιλογής 
του, ανάλογων προδιαγραφών και προσόντων, που θα δύναται µε την επίβλεψη 
αυτής να προβαίνει µε δαπάνες του χρήστη στην αποκατάσταση των φθορών και 
ζηµιών της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προβαίνει στην 
καταβολή του ποσού για την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών εντός τριών (3) 
ηµερολογιακών ηµερών από την καταγραφή, το Νοµικό Πρόσωπο  θα προβαίνει 
στην κατάπτωση της υπό 2.3 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα  
δικαιούται να διακόπτει µονοµερώς και άνευ ετέρου την παραχώρηση του γηπέδου 
στο χρήστη για κάθε επόµενη αγωνιστική υποχρέωση. 

 

4.8. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος του προσωπικού του χρήστη, 
(υπαλλήλων , αθλητών, θεατών κλπ.), κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου δηλαδή 
κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων, η αστική ή άλλη ποινική ευθύνη θα 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το χρήστη. Σε περίπτωση κατά την οποία το Νοµικό 
Πρόσωπο ήθελε υποχρεωθεί δικαστικώς για οποιοδήποτε ανάληψη υποχρέωσης 
τότε έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του χρήστη, δικαίωµα προσεπίκλησης του σε 
παρέµβαση, σωρευµένης άµα και αγωγής αποζηµίωσης του. 

 

4.9. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο χρήστης έχει τη πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 
της τήρησης όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων ασφαλείας και τάξης και ιδίως την 
ευθύνη για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο, στις 
κερκίδες, στις θύρες εισόδου και στους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης, µε την 
πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security), όπως 
ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οφείλει να µεριµνά για την παρουσία 
στην εγκατάσταση πυροσβεστικών οχηµάτων και ασθενοφόρων, ανάλογα µε τον 
προβλεπόµενο αριθµό των φιλάθλων. 
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4.10. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να σέβεται απολύτως την εσωτερική και 
εξωτερική διαµόρφωση της εγκατάστασης και να µην επεµβαίνει στην αρχιτεκτονική 
της µε οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται δε κάθε διασκευή, διαρρύθµιση, 
µετατροπή ή άλλη επέµβαση σ' αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση 
του Νοµικού Προσώπου των διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των 
επίσηµων ή φιλικών αγώνων της.  

 

4.11. Ο χρήστης έχει το δικαίωµα σε όλα τα έντυπα, εισιτήρια, προσκλήσεις, αφίσες, 
καταχωρήσεις, κλπ. που αφορούν αγώνες να περιλαµβάνει το σήµα του Νοµικού 
Προσώπου αναγράφοντας το όνοµα της εγκαταστάσεις ως εξής: 

 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» 

 

4.12. Για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου κατά την διάρκεια υλοποίησης των 
αγώνων, την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης και την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης, το Νοµικό Πρόσωπο δικαιούται να έχει το απαραίτητο τεχνικό και 
διοικητικό προσωπικό του οποίου η είσοδος θα γίνεται ελεύθερα µε τις ειδικές 
προσωπικές διαπιστεύσεις εισόδου που θα φέρουν  

 

4.13. Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει και να αποδέχεται τον κανονισµό 
λειτουργίας, της εγκατάστασης και όλους τους επιµέρους κανονισµούς που διέπουν 
αυτόν. 

 

 

Άρθρο 5 - Τελικές διατάξεις 

 

5.1. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις. Η 
παραβίαση έστω και ενός από αυτούς συνιστά αυτοτελή λόγο καταγγελίας του 
παρόντος. Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον 
αντισυµβαλλόµενο και παράγει άµεσα έννοµα αποτελέσµατα (λύση του παρόντος). 

 

5.2. Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό αποτυπώνει πλήρως τη βούληση των 
συµβαλλοµένων µερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του πρέπει να είναι 
έγγραφη, να υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και να προσαρτάται 
ως παράρτηµα στο παρόν συµφωνητικό. 

Σε περίπτωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (3) πρωτότυπα, από 
τα οποία δύο  (2) έλαβε ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ και ένα (1) η οµάδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ». 
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Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΤΟΥ Α.Σ  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ  ΤΟΥ ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

 

………………………………….                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

 

� Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης µειοψήφισαν τα  µέλη του ∆.Σ. κ.κ. 

Βασιλική Μαργαρίτη και  Φωτεινή Χαλαστάνη. 

     

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό -145- και δηµοσιεύθηκε τη 3/8/2018. 

Μετά το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
   
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ  
   
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
   
  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ   
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