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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Π.: 7392
Μυτιλήνη, 30 / 11 / 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για την παροχή προσωρινής άδειας χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου
επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στη Ρόδο)

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 29/26.10.2017 )
θέμα 5.8 «Ορισμός Επιτροπής για τις άδειες χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου επί της
Λεωφόρου Δημοκρατίας, στη Ρόδο».
2. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 της Υ.Α. 167/1980 (ΦΕΚ Β 552/1980),
3. Τις διατάξεις των άρθρων 810 επ. του Α.Κ.,
4. Την ανάγκη να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες άθλησης στο
Ροδιακό λαό, και να διευκολύνονται μη κερδοσκοπικοί φορείς ή/και αθλητικά σωματεία
να προωθούν τη μαζική άθληση, δεδομένων των περιορισμένων χώρων άθλησης και της
έλλειψης υποδομών στο νησί της Ρόδου,
5. Τις προτάσεις που περιέχονται σε Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής Αθλητικών
Δραστηριοτήτων και της Επιτροπής Διαχείρισης των γηπέδων 5Χ5 της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπου, μεταξύ άλλων, προτείνεται τα γήπεδα να
παραχωρούνται σε φορείς της Τ. Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Εκπαίδευσης κατά τις
πρωινές ώρες, και σε άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς ή/και αθλητικά σωματεία κατά
τις απογευματινές και βραδινές ώρες,

καλεί τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης/σχολικές επιτροπές/σωματεία/συλλόγους μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στην πόλη της Ρόδου να καταθέσουν αιτήσεις
– προτάσεις για την παροχή άδειας προσωρινής χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου που
βρίσκονται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στη Ρόδο, κατά τις απογευματινές και
βραδινές ώρες για την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων τους. Τα ανωτέρω
γήπεδα αποτελούν τμήματα των Β.Κ. 144 και 291 δημοσίων ακινήτων (που βρίσκονται
στην πόλη της Ρόδου) και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, δυνάμει του από 29-04-1986
Παραχωρητηρίου από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, άνευ ανταλλάγματος και για αόριστο χρόνο .
Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Σχολικές Επιτροπές οι οποίοι θα δηλώσουν
ενδιαφέρον για την χρήση των γηπέδων κατά τις πρωινές ώρες δεσμεύονται να τηρούν

2

τους όρους χρήσης, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση (και ειδικά τα
σημεία, 2 έως 5)
Η άδεια προσωρινής χρήσης της γηπέδων θα είναι διετής (από τη χρονική στιγμή
υπογραφής του συμφώνου χρήσης των γηπέδων - από τους χρησάμενους οι οποίοι θα
έχουν επιλεγεί στη βάση της πρόσκλησης). Στο συμφωνητικό χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης / σχολικές επιτροπές / σωματεία /σύλλογοι, δια των
νομίμων εκπροσώπων τους, θα δεσμευτούν εγγράφως για τα παρακάτω:
1. Την επισκευή των γηπέδων ώστε αυτά να καταστούν λειτουργικά – ασφαλή και
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται , και ειδικότερα την ανάληψη
ευθύνης των διαδικασιών συντήρησης, βελτίωσης και αποκατάστασης ως προς:
o Τις φθορές του τεχνητού χλοοτάπητα
o Τα πλέγματα περίφραξης (αντικατάσταση και ενίσχυση)
o Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις φωτισμού και γείωσης
o Τον προπονητικό εξοπλισμό
o Όλες τις λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης της λειτουργίας των χώρων
2. Την προστασία και τη διατήρηση του (των) χώρου(-ων) που θα τους παραχωρηθούν σε
λειτουργική και ασφαλή κατάσταση, αναλαμβάνοντας την αποκατάσταση των φθορών
που θα οφείλονται στην χρήση τους καθώς και τη διασφάλιση της καθαριότητας των
εγκαταστάσεων, κατά το χρονικά διάστημα χρήσης από αυτούς.
3. Τη συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή όπως αυτή θα ορισθεί από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Παν/μίου Αιγαίου, όσον
αφορά στη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος λειτουργίας, και γενικότερα στους
όρους και στη διαδικασία χρήσης των εν λόγω γηπέδων, ώστε να διασφαλίζεται και η
χρήση αυτών από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να
είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο και να αναρτάται σε εμφανές
σημείο στο γήπεδο. Οι όροι και η διαδικασία χρήσης θα εξειδικεύονται περαιτέρω στο
σύμφωνο χρήσης
4. Την ποινική και αστική τους ευθύνη, κατά το χρονικό διάστημα χρήσης των γηπέδων,
τόσο για τους αθλητές/αθλούμενους όσο και για τους τρίτους που ενδιατρίβουν στον
χώρο, ούτως ώστε σε περίπτωση ατυχήματος από οποιαδήποτε αιτία, να είναι υπόλογοι
οι ίδιοι, απαλλασσόμενου που Παν/μίου Αιγαίου, από οποιοδήποτε καταλογισμό ή
έννομη συνέπεια, ακόμα και αν το ατύχημα έχει ως γενεσιουργό αιτία πράξη ή
παράλειψη σχετική με την συντήρηση ή την εν γένει κατάσταση του χώρου.
5. Τη συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή όπως αυτή θα ορισθεί από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Παν/μίου Αιγαίου για την
διενέργεια τακτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση των
γηπέδων
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6. Την τήρηση της αθλητικής νομοθεσίας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην αίτησή του – πρόταση , η οποία θα υποβληθεί
να αναφέρει ρητά:
για τη χρήση ποιου (ων) γηπέδου (ων) καταθέτει αίτηση, ποιες επιμέρους εργασίες
συντήρησης, βελτίωσης και αποκατάστασης προτίθεται να εκτελέσει, καθώς και για
ποιες μέρες και ώρες επιθυμεί να έχει τη χρήση του/τους.
Μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος, συνυποβάλλονται τα εξής έγγραφα:
Α) Από όλους τους τους ενδιαφερόμενους.
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους για την υποβολή της αίτησης – πρότασης
2. Δήλωση του εκπροσώπου του φορέα με την οποία θα δεσμεύεται ότι ο φορέας που
εκπροσωπεί, θα αναλάβει το μέρος της δαπάνης που θα του αναλογεί.
Β) Από τα ενδιαφερόμενα σωματεία / συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
επιπλέον συνυποβάλλονται:
1. Καταστατικό του Συλλόγου/Αθλητικού Σωματείου (απλό αντίγραφο).
2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αθλητικής Ένωσης (π.χ. ΕΠΣΔ) ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος
της (απλό αντίγραφο).
3. Πτυχίο Ειδίκευσης ή Βεβαίωση Επαγγελματικής Επάρκειας και Πιστοποίησης του (των)
προπονητή (-ών) που θα είναι υπεύθυνος (-οι) για τα αθλητικά τμήματα (απλό
αντίγραφο).
4. Υπεύθυνη δήλωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αθλητικού Σωματείου για το
ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα και το είδος των υπηρεσιών υγείας & πρώτων βοηθειών
που θα παράσχει ο/η ιατρός που θα ορίσει ο Σύλλογος για την επίβλεψη των
αθλητών/τριών.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εφόσον περιέλθουν σε αυτή τα έγγραφα που
αναφέρονται παραπάνω, μαζί με ρητή δέσμευση των ενδιαφερομένων για τα
προαναφερθέντα ζητήματα, θα προβεί, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
που έχει ορισθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Απόφαση Παροχής
Άδειας Χρήσης κατά το χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω, στους
συγκεκριμένους φορείς, η οποία θα δημοσιευτεί (και στον ιστότοπο του Ιδρύματος),
αλλά και θα κοινοποιηθεί σ΄αυτούς.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
και ώρα 14:00.
Σχετικές

πληροφορίες

και

φυσικός

παραλήπτης

των

αιτήσεων

μετά

των

συνυποβαλλόμενων εγγράφων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημιακή Μονάδα
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Ρόδου, κ. Μίκα Κούρου, οδός: Δημοκρατίας 1 Ρόδος, κτήριο: 7ης Μαρτίου,2ος όροφος,
γραφ. Β21, τηλ: 2241099003, e-mail: rhodes_gram_sae@aegean.gr
Το άνοιγμα των προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή που έχει οριστεί από την
Σύγκλητο στην υπ. αριθμ 29/26.10.2017 συνεδρίασή της θέμα 5.8.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα ανοίγματος των
προσφορών, ώστε να παρίστανται στο γραφείο της Κοσμητείας στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου (Κτίριο «7ης Μαρτίου», Β24, Ρόδος).

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

