
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 17η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋   124/2020                                                       

   ΘΕΜΑ 

 Λήψη απόφαση̋ για τη δωρεάν παραχώρηση 

αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου Ιλίου σε φορεί̋ για τη διεξαγωγή αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

 

Σήμερα την 10η  Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

60091/04.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  04.09.2020 και πραγματοποιήθηκε με 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                      

                                                                               ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-

ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΓΚΙΟΚΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Δ.Σ.:ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ω58ΣΩΕΒ-17Ζ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.17 10:59:03
EEST
Reason:
Location: Athens

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f62f85aae667b818cf12455 στις 17/09/20 10:59



 2 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋ και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 5ου θέματο̋ 

τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

               ******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη 

απόφαση̋ για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου Ιλίου σε φορεί̋ για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 60297/07.09.2020 έγγραφο του 

Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ – Παιδεία̋ & Δια Βίου Μάθηση̋, στο οποίο 

αναφέρεται ότι: 

  «Ο Δήμο̋ Ιλίου έχει στην κατοχή του, συντηρεί και διαθέτει για την άθληση των 

δημοτών του τι̋ κάτωθι Αθλητικέ̋ Εγκαταστάσει̋: 

1. Δημοτικό Στάδιο Ιλίου (τέρμα Ελευσίνιων Μυστηρίων) 

2. Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Πεταλούδα» (Κωλέττη και Καρυωτάκη) 

Οι ανωτέρω αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ αδειοδοτήθηκαν με τι̋ υπ’ αριθμ. 

662/22.11.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΘΙΩΕΒ-ΥΑ4) και 578/24.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΧΗ5ΩΕΒ-ΓΗΠ) 

αντίστοιχε̋,  αποφάσει̋ Δημάρχου Ιλίου. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε 

άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία 

είναι κοινωφελή̋ ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα. 

Στι̋ εν λόγω αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋, φιλοξενούνται ερασιτεχνικά αθλητικά 

σωματεία, τα οποία σύμφωνα με τα καταστατικά του̋, προάγουν και αναπτύσσουν τον 

αθλητισμό μέσα από κοινωφελή για την περιοχή δραστηριότητα, τόσο σε τοπικό όσο και 

σε  περιφερειακό επίπεδο, με την συμμετοχή του̋ σε πρωταθλήματα. 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ 52251/30.07.2020 αίτηση του ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΦΩΝ 1997, αιτείται την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου για 

την διεξαγωγή αγώνων του 18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματο̋ Ποδοσφαίρου Κωφών  

τα Σάββατα στι̋  24.10.2020, 28.11.2020  και ώρα 19:00 έω̋ 21:00  καθώ̋ και τρία 

ακόμη Σάββατα τον Ιανουάριο έω̋ Απρίλιο του 2021. Επίση̋ κάθε Τετάρτη και ώρα 

10:00 – 11:30  για προπόνηση τη̋ ομάδα̋ ποδοσφαίρου. 

Επίση̋ σύμφωνα με την υπ αριθμ 59583/03.09.2020 αίτηση του Α.Ο. ΑΡΗΣ 

ΙΛΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, αιτείται την παραχώρηση του Α’ Κλειστού 

Γυμναστηρίου Ιλίου «Πεταλούδα» από 01.09.2020 έω̋ 31.08.2021 κάθε Δευτέρα   και 
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ώρε̋ 13:00 έω̋ 14:00   για την διεξαγωγή προπονήσεων των τμημάτων του. 

 Έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό 

Λειτουργία̋ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, έτσι όπω̋ 

αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 85966/56227/05.02.2015 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋, 

Η ανωτέρω Αθλητικέ̋ Εγκαταστάσει̋ παραχωρούνται δωρεάν κατόπιν 

συνεννόηση̋ με το Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ & δια Βίου 

Μάθηση̋. 

Για το λόγο αυτό  παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε  

1) Τη δωρεάν παραχώρηση: 

α) στον ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΩΦΩΝ 1997,  του Δημοτικού Σταδίου 

Ιλίου για την διεξαγωγή αγώνων του 18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματο̋ 

Ποδοσφαίρου Κωφών  τα Σάββατα στι̋  24.10.2020, 28.11.2020  και ώρα 

19:00 έω̋ 21:00  καθώ̋ και τρία ακόμη Σάββατα τον Ιανουάριο έω̋ Απρίλιο 

του 2021. Επίση̋ κάθε Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:30  για προπόνηση τη̋ 

ομάδα̋ ποδοσφαίρου. 

β) στον Α.Ο. ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ,  την 

παραχώρηση του  Α’ Κλειστού Γυμναστηρίου Ιλίου «Πεταλούδα» από 

01.09.2020 έω̋ 31.08.2021 κάθε Δευτέρα   και ώρε̋ 13:00 έω̋ 14:00   για 

την διεξαγωγή προπονήσεων των τμημάτων του. 

Οι ανωτέρω φορεί̋ έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

τον Κανονισμό Λειτουργία̋ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου 

Ιλίου, έτσι όπω̋ αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

85966/56227/05.02.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋, 

2) Το συνημμένο Σχέδιο Συμφωνητικού Παραχώρηση̋ Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Ιλίου. 

3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου ή άλλον από 

αυτόν οριζόμενο πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 

και τυχόν τροποποιήσεων αυτών όπω̋ αυτά αναφέρονται στην σχετική 

εισήγηση.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

                                                         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  
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                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μα̋ στου̋ 

ερασιτεχνικού̋ Αθλητικού̋ Συλλόγου̋ που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση 

αθλητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα. 

 α) στον ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΩΦΩΝ 1997,  του Δημοτικού Σταδίου 

Ιλίου για την διεξαγωγή αγώνων του 18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματο̋ 

Ποδοσφαίρου Κωφών  τα Σάββατα στι̋  24.10.2020, 28.11.2020  και ώρα 

19:00 έω̋ 21:00  καθώ̋ και τρία ακόμη Σάββατα τον Ιανουάριο έω̋ Απρίλιο 

του 2021. Επίση̋ κάθε Τετάρτη και ώρα 10:00 – 11:30  για προπόνηση τη̋ 

ομάδα̋ ποδοσφαίρου. 

β) στον Α.Ο. ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ,  την 

παραχώρηση του  Α’ Κλειστού Γυμναστηρίου Ιλίου «Πεταλούδα» από 

01.09.2020 έω̋ 31.08.2021 κάθε Δευτέρα   και ώρε̋ 13:00 έω̋ 14:00   για 

την διεξαγωγή προπονήσεων των τμημάτων του. 

Οι ανωτέρω φορεί̋ έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον 

Κανονισμό Λειτουργία̋ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, έτσι όπω̋ 

αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 85966/56227/05.02.2015 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋, 

2. Το Σχέδιο Συμφωνητικού Παραχώρηση̋ Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμο Ιλίου, 

όπω̋ κατωτέρω αναφέρεται: 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ   ΤΟΥ 

……………………………………………………………….………. 

Στο Ίλιον σήμερα ………………………………. μεταξύ: 

Α. Του Οργανισμού Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ με την επωνυμία «Δήμο̋ Ιλίου»  

όπω̋ εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο  και 

Β.  του Αθλητικού Σωματείου – Φορέα με την επωνυμία: 

………………………………………………………………………………..………………………………………. 

νομίμω̋ εκπροσωπούμενου από τ.... ………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

Ο Δήμο̋ Ιλίου στα πλαίσια υλοποίηση̋ τη̋ πολιτική̋ του στον Αθλητισμό, δια 

του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητικού Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ 

λαμβανομένου υπ’ όψη: 

1. Του Κανονισμού Διαχείριση̋ και Λειτουργία̋ Αθλητικών Εγκαταστάσεων του 
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Δήμου Ιλίου, ο οποίο̋ έτσι όπω̋ αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 

απόφαση̋ του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

85966/56227/05.02.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ 

Διοίκηση̋ Αττική̋ και τέθηκε σε ισχύ.  

2.  Του υπ’ αρ. πρωτ.   78997/29789    74774/28640/20.10.2016 εγγράφου τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋ – Τμήμα τοπ. Αυτ/ση̋ και Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: 

Χορήγηση άδεια̋ λειτουργία̋ στο Δημοτικό Στάδιο «Γήπεδο Ποδοσφαίρου με Στίβο» 

του Δήμου Ιλίου και Υπαγωγή του σε Πρότυπε̋ Περιβαλλοντικέ̋ Δεσμεύσει̋ (Π.Π.Δ). 

3.  Του υπ` αρ. πρωτ. Οικ. 72427/27839-28/09/2016 εγγράφου τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋ – Τμήμα τοπ. Αυτ/ση̋ και Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: 

Χορήγηση άδεια̋ λειτουργία̋ στο Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Πεταλούδα» του 

Δήμου Ιλίου. 

4.  Του υπ` αρ. πρωτ. Οικ. 77169/29257-29/09/2016 εγγράφου τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋ – Τμήμα τοπ. Αυτ/ση̋ και Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: 

Χορήγηση άδεια̋ λειτουργία̋ στο Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» του 

Δήμου Ιλίου. 

5.   Την υπ’ αρ……./2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν 

παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε 

Αθλητικού̋ Συλλόγου̋ που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

6.  Το  Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ 

του Δήμου Ιλίου που έχει την ευθύνη λειτουργία̋ και χρήση̋ των ανωτέρω Αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Παραχωρεί την αθλητική εγκατάσταση για το αθλητικό έτο̋ 2020 - 2021 με 

του̋ κάτωθι όρου̋ και συμφωνίε̋: 

1. Σκοπό̋ 

Σκοπό̋ του παρόντο̋ συμφωνητικού είναι ο καθορισμό̋ των όρων και των 

προϋποθέσεων βάσει των οποίων το Αθλητικό Σωματείο …………………………………(όνομα 

αθλητικού σωματείου)……………….………………….θα φιλοξενηθεί και θα κάνει χρήση του 

……(όνομα αθλητική̋ εγκατάσταση̋)………….  και συγκεκριμένα των μερών αυτή̋: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

για την περίοδο 2020 - 2021 ήτοι έω̋ 31.07.2021: 

2. Οικονομικό Αντάλλαγμα 

Η  φιλοξενία από το Δήμο Ιλίου προ̋ το Αθλητικό Σωματείο 

………………………..………(όνομα αθλητικού σωματείου)……………………………..…..…, γίνεται 
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άνευ οικονομικού ανταλλάγματο̋, αλλά υπό τον όρο τη̋ πιστή̋ τήρηση̋ από το 

Αθλητικό Σωματείο των περιεχομένων στο παρόν όρων και προϋποθέσεων, και αυτών 

του Κανονισμού Διαχείριση̋ και Λειτουργία̋ Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου 

Ιλίου. 

3. Όροι Χρήση̋ 

Ο Δήμο̋ Ιλίου δια του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ 

και δια Βίου Μάθηση̋ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήση̋, οργάνωση̋, ελέγχου και 

λειτουργία̋ του ……………………..……(όνομα αθλητική̋ εγκατάσταση̋) 

………………..…………….…….   

3.1 Ο Δήμο̋ Ιλίου δια του  Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ αναλαμβάνει να διασφαλίσει, κατά τη διάρκεια τη̋ 

προπονητική̋ και αγωνιστική̋ περιόδου 2020 - 2021, μέσω του προσωπικού που 

διαθέτει και ανάλογα με τι̋ προϋπολογισθείσε̋ δαπάνε̋ για το σκοπό αυτό τη 

λειτουργία του .…….…(όνομα αθλητική̋ εγκατάσταση̋) ……………………………………. .   

3.2. Το Αθλητικό Σωματείο …..(όνομα αθλητικού σωματείου)………………. δια 

των οργάνων του υποχρεούται:  

α)  Να τηρεί του̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ που θέτει ο «Κανονισμό̋ διαχείριση̋ 

και λειτουργία̋ αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ίλιου, το περιεχόμενο του 

οποίου με το παρόν, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται. 

β)     Να τηρεί το ωράριο λειτουργία̋ τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋, 

γ)  Να τηρεί το αναρτημένο και υπογεγραμμένο πρόγραμμα τη̋ εγκατάσταση̋  

δ)   Να προσαρμόζει το προπονητικό του πρόγραμμά σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ 

και υποδείξει̋ του Δήμου Ιλίου και του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋. 

ε)  Να φέρονται κόσμια οι αθλητέ̋ και οι παράγοντε̋ του Σωματείου στο 

προσωπικό τη̋ Αθλητική̋ εγκατάσταση̋ και να συμμορφώνονται με τι̋ κατά 

περίπτωση συστάσει̋ του. 

στ) Να μεριμνά για την καθαριότητα, υγιεινή και διατήρηση τη̋ καλή̋ 

κατάσταση̋ των χώρων τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋  που του παραχωρείται με το 

παρόν και να παραδίδει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. 

ζ)  Να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδε̋ με τον προπονητή του̋, 

μόνο εφόσον φορούν κατάλληλα και καθαρά υποδήματα για τον αγωνιστικό χώρο και 

μόνο εφόσον έχει ολοκληρώσει την προπόνησή τη̋ η προηγούμενη ομάδα που 

αναγράφεται στο αναρτημένο πρόγραμμα. 

η) Να καταβάλλει τη δαπάνη ή να αναλαμβάνει να αποκαταστήσει και να 

αποκαθιστά πλήρω̋ εξ ιδίων χρημάτων οιονδήποτε ζημιών προκληθούν στι̋ 

εγκαταστάσει̋ του ……………………………………… κατά τη διάρκεια τη̋ προπονητική̋ και 
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αγωνιστική̋ περιόδου 2020 - 2021, από πράξει̋:  

· Τη̋ Διοίκηση̋ του Σωματείου 

· Αθλητικών και εν γένει παραγόντων, του Σωματείου 

· Μελών, οπαδών ή φιλάθλων του Σωματείου  

· Αθλητών του Σωματείου 

θ) Να ενημερώνει εγγράφω̋ το Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια βίου μάθηση̋ του Δήμου   Ιλίου για τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων των 

ομάδων του και να λαμβάνει την αντίστοιχη έγκρισή, όπω̋ επίση̋ να φροντίζει για την 

υποχρεωτική παρουσία ιατρού κατά τη προπόνηση και τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων. 

Την ευθύνη διεξαγωγή̋ προπονήσεων και αγώνων την έχει αποκλειστικά 

το Αθλητικό Σωματείο, ο Δήμο̋ Ιλίου παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση 

τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋. 

ι) Να συμμορφώνεται με τι̋ εκάστοτε εισηγήσει̋ και οδηγίε̋ του Αθλητικού 

Τμήματο̋ Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Δημοτική̋ 

Αρχή̋. Σε περιπτώσει̋ υποτροπή̋ του Σωματείου, ο Δήμο̋ Ιλίου έχει το δικαίωμα να του 

απαγορέψει τη χρήση τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋ για χρονικό διάστημα που θα 

αποφασίσει και σύμφωνα με τον Ισχύοντα Κανονισμό Διαχείριση̋ και Λειτουργία̋ 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου. 

κ) Σε περίπτωση που από το Βιβλίο εισερχομένων και συμβάντων τη̋ 

εγκατάσταση̋ καθώ̋ και από του̋ ελέγχου̋ προκύψει η μη προσέλευση σε 

συγκεκριμένε̋ προπονητικέ̋ ώρε̋ για διάστημα μεγαλύτερο του (1) ενό̋ μήνα αυτέ̋ 

μπορούν να αφαιρούνται από το Σωματείο και να διατίθενται εκ νέου σε άλλον 

ενδιαφερόμενο μετά από εισήγηση του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια βίου Μάθηση̋ και σύμφωνα με τι̋ εκάστοτε ανάγκε̋. 

4. Δικαιώματα χορηγιών  

Ο Δήμο̋  Ιλίου δια του Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ 

και δια Βίου Μάθηση̋ δύναται να παραχωρήσει σημεία τη̋ Αθλητική̋ εγκατάσταση̋ 

για διαφημιστική εκμετάλλευση στο Αθλητικό Σωματείο ………………………..…………….……… 

 , υπό του̋ κάτωθι όρου̋ και προϋποθέσει̋: 

1. Ο προ̋ εκμετάλλευση χώρο̋ καθορίζεται από το Αθλητικό Τμήμα, Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ 

2. Η κατανομή των πιο πάνω σημείων θα γίνεται σε συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα Αθλητικά Σωματεία. 

3. Τα αναγραφόμενα στα διαφημιστικά μέσα θα πρέπει να μην προσβάλλουν τα 

καλώ̋ εννοούμενα χρηστά ήθη, να μην προκαλούν το κοινό αίσθημα, να μην 

προσβάλλουν την αισθητική του περιβάλλοντο̋ χώρου ή οτιδήποτε αντίθετο 

στα συμφέροντα του Δήμου, των δημοτών και τη̋ νεολαία̋. 
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4. Η ανάρτηση του διαφημιστικού μέσου στα καθορισμένα σημεία θα γίνεται   

κατόπιν εγγράφου αιτήσεω̋ του Αθλητικού Σωματείου, στην οποία θα 

αναγράφεται  η διαφημιζόμενη επιχείρηση. Το Αθλητικό Τμήμα, Νέα̋ Γενιά̋ 

Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ οφείλει να απαντήσει εγγράφω̋ μέσα σε  

δεκαπέντε (15) εργάσιμε̋ ημέρε̋. 

5. Το Αθλητικό Σωματείο μετά την έγκριση θα προσκομίζει τη σύμβαση για την 

εκμετάλλευση του διαφημιστικού χώρου θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ και θα 

καταβάλει το 15% του ποσού στο ταμείο του Δήμου (παρ. 3 άρθρο 56 

Ν.2725/99) και ότι άλλο τέλο̋ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

6. Ο Χρόνο̋ ανάρτηση̋ του διαφημιστικού μέσου ορίζεται εκείνο̋ τη̋ μία̋ 

αγωνιστική̋ περιόδου. Μετά το πέρα̋ τη̋ και μέσα στον πρώτο μήνα τη̋ νέα̋, 

το διαφημιστικό μέσο θα αφαιρείται με πρωτοβουλία και μέριμνα του 

ενδιαφερόμενου Σωματείου, εκτό̋ εάν με αίτησή του ζητήσει για μία ακόμα 

αγωνιστική περίοδο την παραμονή του, με την αντίστοιχη καταβολή των 

σχετικών τελών στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ιλίου. 

7. Οι διαστάσει̋ των διαφημιστικών μέσων θα είναι προκαθορισμένε̋ από το 

Αθλητικό Τμήμα, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ του Δήμου Ιλίου 

ανάλογα με τον συγκεκριμένο χώρο ανάρτηση̋. 

8. Το Αθλητικό Τμήμα, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου Μάθηση̋ του Δήμου Ιλίου 

σε περίπτωση μη τήρηση̋ των όρων του παρόντο̋ άρθρου, διατηρεί το 

δικαίωμα τη̋ απομάκρυνση̋ του διαφημιστικού μέσου μονομερώ̋ και την 

απαγόρευση ανάρτηση̋ άλλου από το Αθλητικό Σωματείο που δεν 

συμμορφώνεται με του̋ όρου̋ του παρόντο̋. 

9. Σε περιπτώσει̋ υποτροπή̋, το Αθλητικό Σωματείο θα στερείται τη δυνατότητα 

χρήση̋ του αναλογούντο̋ διαφημιστικού χώρου και θα αποβάλλεται από το 

διαφημιστικό χώρο. Ο αδιάθετο̋ χώρο̋ θα δύναται να παραχωρηθεί σε άλλα 

ενδιαφερόμενα Αθλητικά Σωματεία. 

5. Λύση τη̋ σύμβαση̋ 

Ο Δήμο̋ Ιλίου δια του Αθλητικού Τμήματο̋, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ και δια Βίου 

Μάθηση̋, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει τη παρούσα 

κατά πάντα χρόνο, με έγγραφη ειδοποίηση προ̋ το Αθλητικό Σωματείο, σε περίπτωση  

μη τήρηση από πλευρά̋ του Σωματείου έστω και ενό̋ όρου του παρόντο̋  ή/και του 

Κανονισμού Διαχείριση̋ και Λειτουργία̋ Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, 

οι οποίοι άπαντε̋ θεωρούνται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ω̋ ουσιώδη̋. 

6. Παραχώρηση. 

Απαγορεύεται ρητά από το Αθλητικό Σωματείο να μεταβιβάσει δικαιώματα και 

υποχρεώσει̋ που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. 
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Η παραχώρηση τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋ στο ανωτέρω Αθλητικό Σωματείο 

καλύπτει το διάστημα τη̋ αθλητική̋ περιόδου 2020 - 2021, ήτοι έω̋ 31.07.2021. 

Σιωπηρή παράταση τη̋ παρούση̋ παραχώρηση̋ πέραν τη̋ ανωτέρω 

ημερομηνία̋ δεν νοείται με κανέναν τρόπο, η οποία (παραχώρηση) θα πρέπει να 

ανανεώνεται με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμο̋ Ιλίου δια του Αθλητικού Τμήματο̋ Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και δια Βίου 

Μάθηση̋ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίηση̋ εν μέρει ή εν όλω των όρων τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε (3) τρία πρωτότυπα από τα 

οποία δύο (2) έλαβε ο Δήμο̋  Ιλίου  και ένα (1)  το Αθλητικό Σωματείο. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ- ΦΟΡΕΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

Νικόλαο̋ Ζενέτο̋ 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου και 

σφραγίδα) 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή των σχετικών 

συμφωνητικών και τυχόν τροποποιήσεων αυτών όπω̋ αυτά αναφέρονται στη 

σχετική εισήγηση 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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