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Θέμα:

Λήψη απόφασης για την 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 εκδηλώσεων

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

κάτωθι Αθλητικές Εγκαταστάσεις:

1. Δημοτικό Στάδιο Ιλίου (τέρμα Ελευσινίων Μυστηρίων)

2.  Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. ΛΙΟΣΗΣ» (Κωλέττη και Καρυωτάκη)

Οι ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις αδειοδοτήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 

83723/15-11-2022) και 2871/14-01-2022) αντίστοιχα,  αποφάσεις 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 φορείς και  άλλα νομικά 

πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα 

τοπικά  συμφέροντα.

Στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις, φιλοξενούνται ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και 

φορείς του δημοσίου για την διεξαγωγή αγώνων, προπονήσεων , τουρνουά και προγραμμάτων 

εκπαίδευσης

O αθλητικός σύλλογος Α.Ο.ΙΑΣΩΝ και ο Γ.Σ. ΑΘΛΗΣΙΣ ΙΛΙΟΥ   σύμφωνα με τις  κάτωθι αιτήσεις 

ζητούν την δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή εκδηλώσεων   

λήξης της αθλητικής χρονιάς για τους αθλητές των συλλόγων τους στο ποδόσφαιρο και την ρυθμική 

γυμναστική. . Έχουν δε λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Λειτουργίας 
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, έτσι όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 
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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:

α) Α.Ο. ΙΑΣΩΝ αίτηση αρ. πρωτ. 22165/28-3-2022 την παραχώρηση του Δημοτικού 
Σταδίου Ιλίου το Σάββατο 28/5/2022 από τις 19:00 έως 22:00 για την διεξαγωγή της τελετής λήξης 
των τμημάτων του συλλόγου.

β) Γ.Σ. ΑΘΛΗΣΙΣ ΙΛΙΟΥ αίτηση αρ. πρωτ. 21821 /24/3/2022 την παραχώρηση του Κλειστού 
Γυμναστηρίου Γ. ΛΙΟΣΗΣ την Δευτέρα 27/6/2022 και από τις 17:00 έως τις 22:00 για την 
διεξαγωγή της τελετής λήξης των τμημάτων του συλλόγου καθώς και στις 27/5/2022 , 24/6/2022  
για την διεξαγωγή προβών.

Οι ανωτέρω Αθλητικές Εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν για τον ορισμό των αγώνων 

πρωταθλημάτων, προπονήσεων , τουρνουά και προγραμμάτων εκπαίδευσης κατόπιν 

συνεννόησης με το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Παιδείας & δια Βίου Μάθησης, 

(Σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου για την χρήση της εγκατάστασης προτεραιότητα έχει ο 

Δήμος).

Για το λόγο αυτό  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε :

1)Τη δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας στους παρακάτω 

συλλόγους:

α) Α.Ο. ΙΑΣΩΝ  την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου το Σάββατο 28/5/2022 από τις 
19:00 έως 22:00 για την διεξαγωγή της τελετής λήξης των τμημάτων του συλλόγου.

β) Γ.Σ. ΑΘΛΗΣΙΣ ΙΛΙΟΥ  την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Γ. ΛΙΟΣΗΣ την 
Δευτέρα 27/6/2022 και από τις 17:00 έως τις 22:00 για την διεξαγωγή της τελετής λήξης των 
τμημάτων του συλλόγου καθώς και στις 27/5/2022 , 24/6/2022  για την διεξαγωγή προβών.

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.

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Γεώργιος  Αλεξόπουλος Στυλιανός Μαριδάκης Αριστείδης Τσιμόγιαννης 
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