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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 19
της 2ας Αυγούστου 2017
Αριθμός Απόφασης 159
Θ Ε Μ Α 4ο: Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε κατηγορίες
δυνάμει των διατάξεων του ν. 4479/2017
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 2α του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017,
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 15348/28-07-2017 πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010),
περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ.
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής
Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου Κων/νος,
7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Πρωτοπαππά Μαρία, 10.Ράτης
Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 13.Στάμου
Γεώργιος, 14.Γεωργίου Χαράλαμπος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Ασημακόπουλος
Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας, ήτοι Βενετσάνου Ελένη και Δήμου
Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας
Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Παύλου
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Λογοθέτης Κων/νος,
8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Πέτρου
Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ.
Θεοδώρων, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης.
Συζητουμένου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη
συζήτηση δύο εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής :
1.Την από 27-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
‘’Σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 94/29-06-2017
(τ.Α’) με τίτλο “Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις”, βάσει

των διατάξεων του οποίου τροποποιείται - συμπληρώνεται ο Ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, σχετικά με τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.
Με το άρθρο 4 του ανωτέρω Νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
56Α του Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.
3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/10-10-2002, τ.Α’) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 8 (παράγραφος 18) του Ν. 3207/2003 (Φ.Ε.Κ. 302/24-12-2003, τ.Α’) και του
άρθρου 22 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/23-02-2012, τ.Α’).
Σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.
2725/1999 πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το
είδος των αγώνων που θα πραγματοποιούνται σ’ αυτές.
Ειδικότερα:
«1.Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το
είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που
φιλοξενούν:
α)Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα)Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε
οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο
προπονήσεις.
ββ)Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε
οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και
αγώνες.
γγ)Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου
διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
δδ)Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου
διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
εε)Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται
διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
στστ)Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα
από την κατηγορία των αγώνων.
ζζ)Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται
τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
θθ)Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται
αγώνες εθνικών κατηγοριών.
ιι)Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται
διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
β)Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα)Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε
φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λ.π.) ή σε κοινόχρηστους
χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του
αεροαθλητισμού.
ββ)Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λ.π.).
γγ)Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής
εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες
εγκαταστάσεις).
δδ)Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής
εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές
εγκαταστάσεις).
εε)Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής
εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του Ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια
λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής)
ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο, κ.λ.π.).
2. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες:
α)Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκδίδει μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη
δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των εθνικών και

ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που
περιγράφεται στο επόμενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει
υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση
παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται
νέα απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
β)Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Οι Περιφέρειες όλης της χώρας
εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την
κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών
τους ορίων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β, ο φορέας
διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι
συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο.
γ)Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις
(ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται
αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης,
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια
Αρχή.».
Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ /ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/
12-07-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού), παρέχονται οδηγίες - διευκρινήσεις σχετικά με την
κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, βάσει των
διατάξεων του Ν. 4479/2017 (Φ.Ε.Κ. 94/29-06-2017, τ.Α’) και γίνεται ιδιαίτερη μνεία
στο γεγονός ότι το αργότερο έως 29-09-2017 (τρεις μήνες από την δημοσίευση του
Ν. 4479/2017), οι Δήμοι όλης της χώρας οφείλουν να ολοκληρώσουν την κατάταξη
σε ομάδες όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των
διοικητικών ορίων τους, με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατάταξη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη,
βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α, και να κοινοποιείται στην οικεία
Περιφέρεια και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στην ιδιοκτησία του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
υπάγονται οι ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΘΕΣΗ “ΜΑΓΟΥΛΑ”
20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
“Χ. ΘΩΔΗΣ”

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Γ.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ”

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Κ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
“Γ. ΣΤΕΦΑΣ”

ΘΕΣΗ “ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΙΘΑΡΙ”
20003 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΘΕΣΗ “ΜΟΥΛΚΙ”
20003 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΘΕΣΗ “ΔΕΣΚΑΡΙΚΑ”
20100 ΙΣΘΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΙΣΘΜΙΑΣ

Οι παραπάνω δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν τις ακόλουθες
προδιαγραφές:



















ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΘΕΣΗ “ΜΑΓΟΥΛΑ” - 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, με εξωτερική περίφραξη (περίκλειστος χώρος),
χωρητικότητας οκτακοσίων (800) θεατών και συγκεκριμένα διακοσίων (200) καθήμενων στην
κερκίδα έμπροσθεν της κολυμβητικής δεξαμενής των 25 μέτρων και εξακοσίων (600) στην
κερκίδα έμπροσθεν της κολυμβητικής δεξαμενής των 50 μέτρων. Στην εγκατάσταση
πραγματοποιούνται προπονητικές δραστηριότητες και υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής
αγώνων εθνικών κατηγοριών των αθλημάτων κολύμβησης (ελεύθερη - συγχρονισμένη τεχνική) και υδατοσφαίρισης.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ την υπ’ αριθ. 117/16-10-2008 Οικοδομική Άδεια, η οποία έχει εκδοθεί από το
Πολεοδομικό Γραφείο του πρώην Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας και νυν Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ το υπ’ αριθ. 43 Φ.701.24/1157/16-01-2017 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας, το οποίο έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και
ισχύει μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ την υπ’ αριθ. 6953/29-04-2013 Άδεια Λειτουργίας δύο (2) κολυμβητικών
δεξαμενών μεσαίου μεγέθους (μέγιστης δυναμικότητας 510 ατόμων), η οποία έχει εκδοθεί
από τον πρώην Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων και νυν Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 440/2/26-03-2013 Γνωμοδότησης του
Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διάρκειας πέντε (5) ετών.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ προσωπικό (Υπεύθυνους Επόπτες Ασφαλείας & Ειδικευμένους Επόπτες), το
οποίο είναι πεπειραμένο στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και
διάσωσης κολυμβητών, στην χρήση τεχνητής αναπνοής και στην εφαρμογή άλλων μέτρων
ανάνηψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της υπ’ αριθ. Γ1/443/1973 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 87/24-01-1973/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ δύο μονάδες αποδυτηρίων, εξοπλισμένες με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής
(WC - λουτήρες) για τις ομάδες αθλουμένων, καθώς και για τους διαιτητές - κριτές χρονομέτρες - προσωπικό γραμματείας.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 102/03-042013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
και νυν Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και νομιμοποιήθηκε με την υπ’
αριθ. 1262/19851/21-05-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13359/01-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΜΟΡ1ΦΕΓΩ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “Χ. ΘΩΔΗΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, με εξωτερική περίφραξη (περίκλειστος χώρος),
χωρητικότητας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) θεατών και συγκεκριμένα δύο χιλιάδων,
















τετρακοσίων (2.400) καθήμενων στην μεγάλη (νέα) κερκίδα, εξακοσίων (600) καθήμενων
στην μικρή (παλαιά) κερκίδα και χιλίων (1.000) ορθίων. Στην εγκατάσταση, η οποία διαθέτει
κλειστούς χώρους αποδυτηρίων κάτω από την μικρή (παλαιά) κερκίδα, πραγματοποιούνται
προπονητικές δραστηριότητες και διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών του αθλήματος
ποδοσφαίρου, καθώς και αγώνες κλασσικού αθλητισμού, ενώ δεν πραγματοποιούνται
προπονητικές δραστηριότητες, ούτε διεξάγονται αγώνες των αθλημάτων σκοποβολής και
τοξοβολίας.
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Οικοδομική Άδεια κατασκευής κτιρίων - κερκίδων, έχει ΕΚΔΟΘΕΙ όμως η
υπ’ αριθ. ΤΥ-Δα/Φ310/οικ.8811/03-03-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού,
βάσει της οποίας: α)έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση υφιστάμενα κτίσματα στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Σταδίου “Χ. ΘΩΔΗΣ” (Ο.Τ. 123 - Περιοχή “ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ” - Λουτράκι),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2947/2001 και συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 18δ’ του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 και β)είναι δυνατή η έκδοση
οικοδομικής αδείας για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων
εγκαταστάσεων και γενικά οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ το υπ’ αριθ. 1251 Φ.700.3/1342/09-05-2017 προσωρινό Πιστοποιητικό
Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κορίνθου και ισχύει μέχρι 9 Νοεμβρίου 2017.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλων των
εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων, στους οποίους παραχωρείται η χρήση των χώρων
της εγκατάστασης, με τις οποίες δεσμεύονται για την εξασφάλιση από μέρους των συλλόγων
της παρουσίας κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρού
- νοσηλευτή - νοσοκόμου - πιστοποιημένου διασώστη - φυσικοθεραπευτή), τόσο κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των προπονητικών δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής όλων των αγώνων, επίσημου - φιλικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ αγωνιστικό χώρο από φυσικό χλοοτάπητα, με σύστημα διαβροχής, ο οποίος είναι
εντός των προδιαγραφών του αθλήματος ποδοσφαίρου (διαστάσεις - επιφάνεια).
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μία μονάδα αποδυτηρίων, εξοπλισμένη με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής
(WC - λουτήρες) για κάθε ομάδα αθλουμένων, καθώς και για την ομάδα των διαιτητών.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαφορετικές είσοδοι αθλουμένων και θεατών.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 103/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛ3-Γ8Ε) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1420/35480/30-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΡ1ΦΦΧΦ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, σύμφωνα με: α)την υπ’ αριθ. 86165/5337/30-10-2015 (ΑΔΑ:
6ΗΣΣΟΡ1Φ-91Ω) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου,
Δυτικής
Ελλάδας
και
Ιονίου
και
β)τις
διατάξεις
της
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3233/07-10-2016,
τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οικονομικών).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ



















ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Είναι ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, χωρητικότητας χιλίων διακοσίων εβδομήντα δύο
(1.272) θεατών και συγκεκριμένα οκτακοσίων ογδόντα (880) καθήμενων στην σταθερή
κερκίδα και τριακοσίων ενενήντα δύο (392) καθήμενων στην πτυσσόμενη κερκίδα. Στην
εγκατάσταση πραγματοποιούνται προπονητικές δραστηριότητες και υπάρχει η δυνατότητα
διεξαγωγής αγώνων εθνικών κατηγοριών των αθλημάτων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,
χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου σάλας, επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping pong), ενόργανης &
ρυθμικής γυμναστικής, άρσης βαρών, ξιφασκίας, πάλης, πυγμαχίας, καράτε (karate),
τζούντο (judo), τάε κβο ντο (tae kwon do), κικ μπόξινγκ (kick boxing).
ΔΙΑΘΕΤΕΙ την υπ’ αριθ. 37/26-04-1995 Οικοδομική Άδεια, η οποία έχει εκδοθεί από το
Πολεοδομικό Γραφείο του πρώην Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας και νυν Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ το υπ’ αριθ. 3678 Φ.701.24/1112/19-08-2014 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας, το οποίο έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και
ισχύει μέχρι 18 Αυγούστου 2019.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλων των
εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων, στους οποίους παραχωρείται η χρήση των χώρων
της εγκατάστασης, με τις οποίες δεσμεύονται για την εξασφάλιση από μέρους των συλλόγων
της παρουσίας κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρού
- νοσηλευτή - νοσοκόμου - πιστοποιημένου διασώστη - φυσικοθεραπευτή), τόσο κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των προπονητικών δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής όλων των αγώνων, επίσημου - φιλικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ τέσσερεις μονάδες αποδυτηρίων εξοπλισμένες με τους απαραίτητους χώρους
υγιεινής (WC - λουτήρες) για τις ομάδες αθλουμένων, καθώς και για τους διαιτητές - κριτές χρονομέτρες - προσωπικό γραμματείας.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 103/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛ3-Γ8Ε) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1420/35480/30-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΡ1ΦΦΧΦ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 157532/07-10-2016 (ΑΔΑ: 71ΚΓΟΡ1Φ-ΥΓ8)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Κ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΘΕΣΗ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ” - 20003 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, χωρίς εξωτερική περίφραξη (περίκλειστος
χώρος), χωρητικότητας εξακοσίων (600) θεατών και συγκεκριμένα πενήντα (50) καθήμενων
και πεντακοσίων πενήντα (550) ορθίων, η οποία δεν διαθέτει κλειστούς χώρους
αποδυτηρίων κάτω από κερκίδα. Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται προπονητικές
δραστηριότητες και διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες του αθλήματος
ποδοσφαίρου, ενώ δεν πραγματοποιούνται προπονητικές δραστηριότητες, ούτε διεξάγονται
αγώνες των αθλημάτων σκοποβολής και τοξοβολίας.
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Οικοδομική Άδεια κατασκευής κτιρίων - κερκίδων, ΔΙΑΘΕΤΕΙ όμως

















Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ.
174/08-08-2013, τ.Α’), με αύξοντα αριθμό Δήλωσης Οριστικής Υπαγωγής 2486457/28-042014.
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, καθότι για υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των δύο χιλιάδων (2.000) θεατών, δεν
απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της
Υπουργικής Απόφασης 14980 Φ.700.5/2015 - Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Φ.Ε.Κ.
529/03-04-2015/τ.Β’).
ΔΙΑΘΕΤΕΙ τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12
της Υπουργικής Απόφασης 14980 Φ.700.5/2015 - Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Φ.Ε.Κ.
529/03-04-2015/τ.Β’) και συγκεκριμένα: α)δύο τελικές εξόδους διαφυγής, β)ένα φωτιστικό
σώμα ασφαλείας και ένα πυροσβεστήρα σε κάθε έξοδο κλειστού χώρου των αποδυτηρίων.
Συνολικά η εγκατάσταση διαθέτει τέσσερεις (4) πυροσβεστήρες κόνεως 6Kg ABC, οι οποίοι
έχουν συντηρηθεί και αναγομωθεί, σύμφωνα με την από 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 της αναγνωρισμένης εταιρείας συντήρησης
πυροσβεστήρων “Παναγιώτης Πάστρας & Υιός Ε.Ε.”, γ)μια πυροσβεστική φωλιά με
εύκαμπτο σωλήνα, διαμέτρου 19 χιλιοστών, με κατάλληλο ακροφύσιο και ικανού μήκους
λάστιχο, συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης και δ)μία παροχή νερού στην ανατολική
πλευρά της εγκατάστασης.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλων των
εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων, στους οποίους παραχωρείται η χρήση των χώρων
της εγκατάστασης, με τις οποίες δεσμεύονται για την εξασφάλιση από μέρους των συλλόγων
της παρουσίας κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρού
- νοσηλευτή - νοσοκόμου - πιστοποιημένου διασώστη - φυσικοθεραπευτή), τόσο κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των προπονητικών δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής όλων των αγώνων, επίσημου - φιλικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ αγωνιστικό χώρο από συνθετικό χλοοτάπητα, με σύστημα διαβροχής, ο οποίος
είναι εντός των προδιαγραφών του αθλήματος ποδοσφαίρου (διαστάσεις - επιφάνεια) και επί
του οποίου στην παρούσα φάση δεν απαιτούνται εργασίες αποσυμπίεσης αποσυμπάκτωσης των υλικών του, προκειμένου να ανορθωθεί το πέλος του τάπητα για να
εξασφαλιστεί ελάχιστο ελεύθερο ύψος ίνας 10 - 20mm πάνω από το επίπεδο των
διαστρωμένων κόκκων ελαστικού.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μία μονάδα αποδυτηρίων εξοπλισμένη με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής
(WC - λουτήρες) για κάθε ομάδα αθλουμένων, καθώς και για την ομάδα των διαιτητών.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 103/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛ3-Γ8Ε) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1420/35480/30-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΡ1ΦΦΧΦ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
2018, σύμφωνα με: α)την υπ’ αριθ. 41192/2837/06-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΖ0ΟΡ1Φ-33Π)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου και β)το υπ’ αριθ. 97069/25-05-2017 έγγραφό του.



















ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΘΕΣΗ “ΜΟΥΛΚΙ” - 20003 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Είναι ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, χωρητικότητας τριακοσίων εβδομήντα πέντε
(375) θεατών καθήμενων. Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται προπονητικές
δραστηριότητες και υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων των αθλημάτων
καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping pong), ενόργανης &
ρυθμικής γυμναστικής, άρσης βαρών, ξιφασκίας, πάλης, πυγμαχίας, καράτε (karate),
τζούντο (judo), τάε κβο ντο (tae kwon do), κικ μπόξινγκ (kick boxing).
ΔΙΑΘΕΤΕΙ την υπ’ αριθ. 751/11-09-2003 Οικοδομική Άδεια, η οποία έχει εκδοθεί από την
Δ/νση Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κορινθίας και νυν Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ το υπ’ αριθ. 5421 Φ.701.24/1256/04-12-2015 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας, το οποίο έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και
ισχύει μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2020.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλων των
εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων, στους οποίους παραχωρείται η χρήση των χώρων
της εγκατάστασης, με τις οποίες δεσμεύονται για την εξασφάλιση από μέρους των συλλόγων
της παρουσίας κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρού
- νοσηλευτή - νοσοκόμου - πιστοποιημένου διασώστη - φυσικοθεραπευτή), τόσο κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των προπονητικών δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής όλων των αγώνων, επίσημου - φιλικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μία μονάδα αποδυτηρίων εξοπλισμένη με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής
(WC - λουτήρες) για κάθε ομάδα αθλουμένων, καθώς και για τους διαιτητές - κριτές χρονομέτρες - προσωπικό γραμματείας.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 103/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛ3-Γ8Ε) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1420/35480/30-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΡ1ΦΦΧΦ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 24
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33494/24-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΡΘ5ΟΡ1ΦΗΚ2) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Γ. ΣΤΕΦΑΣ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
ΘΕΣΗ “ΔΕΣΚΑΡΙΚΑ” - 20100 ΙΣΘΜΙΑ
Είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ, χωρίς εξωτερική περίφραξη (περίκλειστος
χώρος), χωρητικότητας εξακοσίων (600) θεατών ορθίων. Στην εγκατάσταση
πραγματοποιούνται προπονητικές δραστηριότητες και διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί
αγώνες του αθλήματος ποδοσφαίρου, ενώ δεν πραγματοποιούνται προπονητικές
δραστηριότητες, ούτε διεξάγονται αγώνες των αθλημάτων σκοποβολής και τοξοβολίας.
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Οικοδομική Άδεια κατασκευής κτιρίων - κερκίδων, ΔΙΑΘΕΤΕΙ όμως
Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ.


















174/08-08-2013, τ.Α’), με αύξοντα αριθμό Δήλωσης Οριστικής Υπαγωγής 2830575/29-012015.
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, καθότι για υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των δύο χιλιάδων (2.000) θεατών, δεν
απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της
Υπουργικής Απόφασης 14980 Φ.700.5/2015 - Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Φ.Ε.Κ.
529/03-04-2015/τ.Β’).
ΔΙΑΘΕΤΕΙ τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12
της Υπουργικής Απόφασης 14980 Φ.700.5/2015 - Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Φ.Ε.Κ.
529/03-04-2015/τ.Β’) και συγκεκριμένα: α)δύο τελικές εξόδους διαφυγής, β)ένα φωτιστικό
σώμα ασφαλείας και ένα πυροσβεστήρα σε κάθε έξοδο κλειστού χώρου των αποδυτηρίων.
Συνολικά η εγκατάσταση διαθέτει τέσσερεις (4) πυροσβεστήρες κόνεως 6Kg ABC, οι οποίοι
έχουν συντηρηθεί και αναγομωθεί, σύμφωνα με την από 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 της αναγνωρισμένης εταιρείας συντήρησης
πυροσβεστήρων “Παναγιώτης Πάστρας & Υιός Ε.Ε.”, γ)μια πυροσβεστική φωλιά με
εύκαμπτο σωλήνα, διαμέτρου 19 χιλιοστών, με κατάλληλο ακροφύσιο και ικανού μήκους
λάστιχο, συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης και δ)μία παροχή νερού στην ανατολική
πλευρά της εγκατάστασης.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όλων των
εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων, στους οποίους παραχωρείται η χρήση των χώρων
της εγκατάστασης, με τις οποίες δεσμεύονται για την εξασφάλιση από μέρους των συλλόγων
της παρουσίας κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρού
- νοσηλευτή - νοσοκόμου - πιστοποιημένου διασώστη - φυσικοθεραπευτή), τόσο κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των προπονητικών δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής όλων των αγώνων, επίσημου - φιλικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2, του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 46596/22-11-2004 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1793/06-12-2004/τ.Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ αγωνιστικό χώρο από συνθετικό χλοοτάπητα, με σύστημα διαβροχής, ο οποίος
είναι εντός των προδιαγραφών του αθλήματος ποδοσφαίρου (διαστάσεις - επιφάνεια) και επί
του οποίου στην παρούσα φάση δεν απαιτούνται εργασίες αποσυμπίεσης αποσυμπάκτωσης των υλικών του, προκειμένου να ανορθωθεί το πέλος του τάπητα για να
εξασφαλιστεί ελάχιστο ελεύθερο ύψος ίνας 10 - 20mm πάνω από το επίπεδο των
διαστρωμένων κόκκων ελαστικού.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ μία μονάδα αποδυτηρίων εξοπλισμένη με τους απαραίτητους χώρους υγιεινής
(WC - λουτήρες) για κάθε ομάδα αθλουμένων, καθώς και για την ομάδα των διαιτητών.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαφορετικές είσοδοι αθλουμένων και θεατών.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης - αποχώρησης
θεατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιθώρια ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και δεν παρατηρούνται
προεξέχοντα δομικά στοιχεία.
Η λειτουργία της εγκατάστασης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτός
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 103/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛ3-Γ8Ε) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1420/35480/30-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΡ1ΦΦΧΦ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στην εγκατάσταση έχει χορηγηθεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία ισχύει μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ
2018, σύμφωνα με: α)την υπ’ αριθ. 41185/2836/31-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΓΖΟΡ1Φ-ΛΞ7)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου και β)το υπ’ αριθ. 88702/05-05-2017 έγγραφό του.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων,
ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, προτείνεται η
κατάταξή τους σε κατηγορίες, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Β2
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές,
όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
“Χ. ΘΩΔΗΣ”

Β2
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές,
όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Γ.
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ”

Ε2
(Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου
διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Κ.
ΖΑΜΠΕΤΑΣ”

Β1
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου
διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
“ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ”

Δ
(Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές
ή έως 1.000 θεατές)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
“Γ. ΣΤΕΦΑΣ”

Β1
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου
διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο ότι τα χρονικά
περιθώρια είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα, καθότι, ενόψει της επικείμενης
έναρξης της αγωνιστικής περιόδου 2017 - 2018, απαιτείται η άμεση κατάταξη των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε κατηγορίες, ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την μετέπειτα έκδοση αδειών λειτουργίας των εν λόγω αθλητικών
εγκαταστάσεων, παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες’’.
2.Το από 02-08-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου περί σύμφωνης γνώμης με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Εγκρίνει την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους σε
κατηγορίες ως ακολούθως :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
"ΧΡ. ΘΩΔΗΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
"Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ "Κ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ "ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΙΣΘΜΙΑΣ
¨Γ. ΣΤΕΦΑΣ"

Β2
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες
εθνικών κατηγοριών)
Β2
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες
εθνικών κατηγοριών)
Ε2
(Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από
1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες
εθνικών κατηγοριών)
Β1
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή
ερασιτεχνικοί αγώνες)
Δ
(Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή
έως 1.000 θεατές)
Β1
(Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως
5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή
ερασιτεχνικοί αγώνες)

σύμφωνα με την από 27-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και το από 02-08-2017 υπηρεσιακό σημείωμα
της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 159/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 8 Αυγούστου 2017.
Ο Πρόεδρος

