
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  014/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:  8065/02.02.2022       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση 
αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την 
ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 
2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 
μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του 
νόμου 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών 
δραστηριοτήτων  

Σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

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

4692/21.01.2022 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την  10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 

1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): 

Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

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 
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

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

βρέθηκαν παρόντα 37, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 10ου  θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη 

απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 

μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20, για τη διεξαγωγή 

αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 3735/18.01.2022 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, 

στο οποίο αναφέρεται ότι: 

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

του την κάτωθι Αθλητική Εγκατάσταση: 

1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Γ. ΛΙΟΣΗΣ (Κωλέτη και Καρυωτάκη) 

Η  ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση αδειοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 

2871/14.01.2022 απόφαση 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 κοινωφελής ή 

προάγει τα τοπικά  συμφέροντα. 

Στην εν λόγω αθλητική εγκατάσταση, φιλοξενούνται ερασιτεχνικά αθλητικά 

σωματεία και άλλοι φορείς οι  οποίοι σύμφωνα με τα καταστατικά τους, προάγουν και 
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αναπτύσσουν τον αθλητισμό μέσα από κοινωφελή για την περιοχή δραστηριότητα, τόσο 

σε τοπικό όσο και σε  περιφερειακό επίπεδο, με την συμμετοχή τους σε πρωταθλήματα. 

1. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος NOCTUAS ATHENS  

2. Α.Γ.Σ. ΡΥΘΜΙΚΗ ΙΛΙΟΥ 

Οι εν λόγω φορείς σύμφωνα με τις  κάτωθι αιτήσεις ζητούν την δωρεάν 

παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης Έχουν δε λάβει γνώση και αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του 

Δήμου Ιλίου, έτσι όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 85966/56227/05.02.2015 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Συγκεκριμένα αιτούνται: 

1. ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Γ. ΛΙΟΣΗΣ (Κωλέτη και Καρυωτάκη) 
α) 1. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος NOCTUAS ATHENS   (αίτηση αρ. πρωτ. 

90246/08.12.2021) 

για την διεξαγωγή διεθνούς τουρνουά επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. σε συνεργασία 

με τον Δήμο Ιλίου, την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιου 

Ποδοσφαίρου και την Ελληνική Ένωση Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου το διήμερο 2-

3/04/2022. 

β) 2. Α.Γ.Σ. ΡΥΘΜΙΚΗ ΙΛΙΟΥ ( αίτηση αρ. πρωτ.80671/4/11/2021) τη δωρεάν 

παραχώρηση κάθε Δευτέρα και ώρα 14:30 έως 15:30 και Τετάρτη ώρα 14:30 έως 

15:45 για προπονήσεις του αγωνιστικού τμήματος του συλλόγου. 

Για το λόγο αυτό  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1) Τη δωρεάν παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μας: 

το 1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ Γ. ΛΙΟΣΗΣ (Κωλέτη και Καρυωτάκη) 

α) Στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο NOCTUAS ATHENS για τη διεξαγωγή  

διεθνούς τουρνουά επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. σε συνεργασία με το Δήμο Ιλίου, την 

αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου και την Ελληνική 

Ένωση Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου το διήμερο 2-3 /04 / 2022  

β) Στον Α.Γ.Σ. ΡΥΘΜΙΚΗ ΙΛΙΟΥ κάθε Δευτέρα και ώρα 14:30 έως 15:30 και Τετάρτη ώρα 

14:30 έως 15:45 για προπονήσεις του αγωνιστικού τμήματος του συλλόγου. 

γ) Στην αντίστοιχη Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή του τουρνουά της. 

2) Το συνημμένο Σχέδιο Συμφωνητικού Παραχώρησης 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 όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική εισήγηση.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΔΑ: 9ΣΛ7ΩΕΒ-ΣΓΘ



 
4 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας στους 

ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση 

αθλητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα: 

α) ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Γ. ΛΙΟΣΗΣ (Κωλέτη και Καρυωτάκη) 
α) 1. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος NOCTUAS ATHENS  (αίτηση αρ. πρωτ.: 

90246/08.12.2021) 

για τη διεξαγωγή διεθνούς τουρνουά επιτραπέζιου ποδοσφαίρου, σε συνεργασία με 

το Δήμο Ιλίου, την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιου 

Ποδοσφαίρου και την Ελληνική Ένωση Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου το διήμερο 2-

3/04/2022. 

β) 2. Α.Γ.Σ. ΡΥΘΜΙΚΗ ΙΛΙΟΥ (αίτηση αρ. πρωτ.: 80671/04.11.2021) τη δωρεάν 

παραχώρηση κάθε Δευτέρα και ώρα 14:30 έως 15:30 και Τετάρτη ώρα 14:30 έως 

15:45 για προπονήσεις του αγωνιστικού τμήματος του συλλόγου 

γ) Στην αντίστοιχη Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή του τουρνουά της. 

2. Το Σχέδιο Συμφωνητικού Παραχώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμο Ιλίου, 

όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ   ΤΟΥ ……………………………………………………………….………. 

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

Α. Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Ιλίου»  όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο  και 

Β.  του Αθλητικού Σωματείου – Φορέα με την επωνυμία: 

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

νομίμως εκπροσωπούμενου από τ.... ………………………………………………..................... 

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

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής του στον Αθλητισμό, δια του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητικού Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου Μάθησης λαμβανομένου 

υπ’ όψη: 

1. Του Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του 

Δήμου Ιλίου, ο οποίος έτσι όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 410/18.12.2014 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 85966/56227/05.02.2015 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τέθηκε σε ισχύ.  

2.  Του υπ’ αρ. πρωτ.   43176/22.11.2018  απόφαση 662 Δημάρχου Ιλίου με θέμα: 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου. 
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3.  Του υπ` αρ. πρωτ. Οικ. 72427/27839/28.09.2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής – Τμήμα τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

στο Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γεώργιος Λιόσης» του Δήμου Ιλίου. 

4.  Του υπ` αρ. πρωτ. Οικ. 77169/29257/29.09.2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής – Τμήμα τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ με θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

στο Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γεώργιος Κακούρης» του Δήμου Ιλίου. 

5.   Την υπ’ αρ……./2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν 

παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε Αθλητικούς 

Συλλόγους που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων 

6.  Το  Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Ιλίου που έχει την ευθύνη λειτουργίας και χρήσης των ανωτέρω Αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Παραχωρεί την αθλητική εγκατάσταση για το αθλητικό έτος 2021 - 2022 με τους 

κάτωθι όρους και συμφωνίες: 

1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των όρων και των 

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

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

……(όνομα αθλητικής εγκατάστασης)………….  και συγκεκριμένα των μερών αυτής: 

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

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

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

για την περίοδο 2021 - 2022 ήτοι έως 31.07.2022: 

2. Οικονομικό Αντάλλαγμα 

Η  φιλοξενία από το Δήμο Ιλίου προς το Αθλητικό Σωματείο 

………………………..………(όνομα αθλητικού σωματείου)……………………………..…..…, γίνεται άνευ 

οικονομικού ανταλλάγματος, αλλά υπό τον όρο της πιστής τήρησης από το Αθλητικό 

Σωματείο των περιεχομένων στο παρόν όρων και προϋποθέσεων, και αυτών του Κανονισμού 

Διαχείρισης και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου. 

3. Όροι Χρήσης 

Ο Δήμος Ιλίου δια του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και 

δια Βίου Μάθησης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, οργάνωσης, ελέγχου και 

λειτουργίας του ……………………..……(όνομα αθλητικής εγκατάστασης) 

………………..…………….…….   

3.1 Ο Δήμος Ιλίου δια του  Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας 

και δια Βίου Μάθησης αναλαμβάνει να διασφαλίσει, κατά τη διάρκεια της προπονητικής και 

αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022,  μέσω του προσωπικού που διαθέτει και ανάλογα με τις 

προϋπολογισθείσες δαπάνες για το σκοπό αυτό τη λειτουργία του .…….…(όνομα αθλητικής 

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

οργάνων του υποχρεούται:  

α)  Να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο «Κανονισμός διαχείρισης και 

λειτουργίας 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 λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, 

γ)  Να τηρεί το αναρτημένο και υπογεγραμμένο πρόγραμμα της εγκατάστασης  

δ)   Να προσαρμόζει το προπονητικό του πρόγραμμά σύμφωνα με τις ανάγκες και 

υποδείξεις του Δήμου Ιλίου και του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας 

και δια Βίου Μάθησης. 

ε)  Να φέρονται κόσμια οι αθλητές και οι παράγοντες του Σωματείου στο προσωπικό 

της Αθλητικής εγκατάστασης και να συμμορφώνονται με τις κατά περίπτωση συστάσεις του. 

στ) Να μεριμνά για την καθαριότητα, υγιεινή και διατήρηση της καλής κατάστασης 

των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης  που του παραχωρείται με το παρόν και να 

παραδίδει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. 

ζ)  Να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες με τον προπονητή τους, μόνο 

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

εφόσον έχει ολοκληρώσει την προπόνησή της η προηγούμενη ομάδα που αναγράφεται στο 

αναρτημένο πρόγραμμα. 

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

αποκαθιστά πλήρως εξ ιδίων χρημάτων οιονδήποτε ζημιών προκληθούν  στις εγκαταστάσεις 

του ……………………………………… κατά τη διάρκεια της προπονητικής και αγωνιστικής 

περιόδου 2021 - 2022, από πράξεις:  

 Της Διοίκησης του Σωματείου 

 Αθλητικών και εν γένει παραγόντων, του Σωματείου 

 Μελών, οπαδών ή φιλάθλων του Σωματείου  

 Αθλητών του Σωματείου 

θ) Να ενημερώνει εγγράφως το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας 

και δια βίου μάθησης του Δήμου  Ιλίου για τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων των ομάδων του 

και να λαμβάνει την αντίστοιχη έγκρισή, όπως επίσης να φροντίζει για την υποχρεωτική 

παρουσία ιατρού κατά τη προπόνηση και τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων. 

Την ευθύνη διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων την έχει αποκλειστικά το 

Αθλητικό Σωματείο, ο Δήμος Ιλίου παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της 

αθλητικής εγκατάστασης. 

ι) Να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εισηγήσεις και οδηγίες του Αθλητικού 

Τμήματος Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και τις αποφάσεις της Δημοτικής 

Αρχής. Σε περιπτώσεις υποτροπής του Σωματείου, ο Δήμος Ιλίου έχει το δικαίωμα να του 

απαγορέψει τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης για χρονικό διάστημα που θα 

αποφασίσει και σύμφωνα με τον Ισχύοντα Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας 
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Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου. 

κ) Σε περίπτωση που από το Βιβλίο εισερχομένων και συμβάντων της εγκατάστασης 

καθώς και από τους ελέγχους προκύψει η μη προσέλευση σε συγκεκριμένες προπονητικές 

ώρες για διάστημα μεγαλύτερο του (1) ενός μήνα αυτές μπορούν να αφαιρούνται από το 

Σωματείο και να διατίθενται εκ νέου σε άλλον ενδιαφερόμενο μετά από εισήγηση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και δια βίου Μάθησης και σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ανάγκες. 

4. Δικαιώματα χορηγιών  

Ο Δήμος  Ιλίου δια του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και 

δια Βίου Μάθησης δύναται να παραχωρήσει σημεία της Αθλητικής εγκατάστασης για 

διαφημιστική εκμετάλλευση στο Αθλητικό Σωματείο ………………………..…………….………  , υπό 

τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

1. Ο προς εκμετάλλευση χώρος καθορίζεται από το Αθλητικό Τμήμα, Νέας Γενιάς 

Παιδείας και δια Βίου Μάθησης 

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 καλώς 

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

την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου ή οτιδήποτε αντίθετο στα συμφέροντα του 

Δήμου, των δημοτών και της νεολαίας. 

4. Η ανάρτηση του διαφημιστικού μέσου στα καθορισμένα σημεία θα γίνεται   κατόπιν 

εγγράφου αιτήσεως του Αθλητικού Σωματείου, στην οποία θα αναγράφεται  η 

διαφημιζόμενη επιχείρηση. Το Αθλητικό Τμήμα, Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου 

Μάθησης οφείλει να απαντήσει εγγράφως μέσα σε  δεκαπέντε (15) εργάσιμες 

ημέρες. 

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 τέλος προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

6. Ο Χρόνος ανάρτησης του διαφημιστικού μέσου ορίζεται εκείνος της μίας αγωνιστικής 

περιόδου. Μετά το πέρας της και μέσα στον πρώτο μήνα της νέας, το διαφημιστικό 

μέσο θα αφαιρείται με πρωτοβουλία και μέριμνα του ενδιαφερόμενου Σωματείου, 

εκτός 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 διαστάσεις των διαφημιστικών μέσων θα είναι προκαθορισμένες από το Αθλητικό 

Τμήμα, Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου ανάλογα με τον 

συγκεκριμένο χώρο ανάρτησης. 

8. Το Αθλητικό Τμήμα, Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου σε 
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περίπτωση μη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου, διατηρεί το δικαίωμα της 

απομάκρυνσης του διαφημιστικού μέσου μονομερώς και την απαγόρευση ανάρτησης 

άλλου από το Αθλητικό Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με τους όρους του 

παρόντος. 

9. Σε περιπτώσεις υποτροπής, το Αθλητικό Σωματείο θα στερείται τη δυνατότητα 

χρήσης του αναλογούντος διαφημιστικού χώρου και θα αποβάλλεται από το 

διαφημιστικό χώρο. Ο αδιάθετος χώρος θα δύναται να παραχωρηθεί σε άλλα 

ενδιαφερόμενα Αθλητικά Σωματεία. 

5. Λύση της σύμβασης 

Ο Δήμος Ιλίου δια του Αθλητικού Τμήματος, Νέας Γενιάς Παιδείας και δια Βίου 

Μάθησης, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει τη παρούσα κατά 

πάντα χρόνο, με έγγραφη ειδοποίηση προς το Αθλητικό Σωματείο, σε περίπτωση  μη τήρηση 

από πλευράς του Σωματείου έστω και ενός όρου του παρόντος  ή/και του Κανονισμού 

Διαχείρισης και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, οι οποίοι άπαντες 

θεωρούνται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ως ουσιώδης. 

6. Παραχώρηση 

Απαγορεύεται ρητά από το Αθλητικό Σωματείο να μεταβιβάσει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. 

Η παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης στο ανωτέρω Αθλητικό Σωματείο 

καλύπτει το διάστημα της αθλητικής περιόδου 2021 - 2022, ήτοι έως 31.07.2022. 

Σιωπηρή παράταση της παρούσης παραχώρησης πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας 

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

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμος Ιλίου δια του Αθλητικού Τμήματος Νέας Γενιάς, Παιδείας και δια Βίου 

Μάθησης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης εν μέρει ή εν όλω των όρων της παρούσας 

σύμβασης. 

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

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

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ- 

ΦΟΡΕΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

Νικόλαος Ζενέτος 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου 

και σφραγίδα) 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή των σχετικών 
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συμφωνητικών και τυχόν τροποποιήσεων αυτών όπως 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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