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Θέμα:
Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα τον 
δήμο μας, για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων

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

κάτωθι Αθλητική  Εγκατάσταση:

1. Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου & Γήπεδο Ακαδημιών Μπάσκετ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» » (Καπετάν 

Βέρα & Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας)

Η  ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση αδειοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμ.  37964/24-05-2022  

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, τα οποία 

σύμφωνα με τα καταστατικά τους, προάγουν και αναπτύσσουν τον αθλητισμό μέσα από κοινωφελή για 

την περιοχή δραστηριότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε  περιφερειακό επίπεδο, με την συμμετοχή τους 

σε πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα στο Δήμο μας  δραστηριοποιείται το παρακάτω, νόμιμο αθλητικό σωματείο

1.   NOCTOUAS ATHENS SPORTS CLUB TABLE SOCCER

Το εν λόγω αθλητικό σωματείο σύμφωνα με την  κάτωθι αίτηση ζητά την δωρεάν παραχώρηση 

της αθλητικής εγκατάστασης για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισμού σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Έχει δε λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό 

Ταχ. Δ/νση :Καπετάν Βέρα 
 & Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας

Ταχ. Κώδικας :131 22
E-Mail : sports@ilion.gr
Πληροφορίες : Αλεξόπουλος Γιώργος
Τηλ. : 2132030281

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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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 αιτείται την παραχώρηση του:

1) Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» & Γήπεδο Ακαδημιών Μπάσκετ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
α) NOCTOUAS ATHENS SPORTS CLUB TABLE SOCCER (αίτηση αρ. πρωτ. 88728/01-

12-2022)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

08:30 – 22:00 08:30 – 22:00 08:30 – 22:00

Για την διοργάνωση διεθνών τουρνουά Subbuteo στις 21,22,23/4/2023 υπό την αιγίδα της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου καθώς και της Ελληνικής Ένωσης 

Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου καθώς και στις  27,28,29 /10/2023 για την διεξαγωγή της 

μεγαλύτερης διοργάνωσης επιτραπέζιου ποδοσφαίρου το Champions League , στην πόλη 

μας.

Η  ανωτέρω Αθλητική Εγκατάσταση  παραχωρείται δωρεάν και στις αντίστοιχες Αθλητικές 

ομοσπονδίες και ενώσεις των αθλημάτων για τον ορισμό  αγώνων πρωταθλημάτων που 

συμμετέχουν 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 της αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μας :

α) Στον  ερασιτεχνικό  Αθλητικό  Σύλλογο που εδρεύει σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών 

δραστηριοτήτων,  αναλυτικά όπως αναφέρεται παρακάτω:

Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» & Γήπεδο Ακαδημιών Μπάσκετ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
α) NOCTOUAS ATHENS SPORTS CLUB TABLE SOCCER 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

08:30 – 22:00 08:30 – 22:00 08:30 – 22:00

Για την διοργάνωση διεθνών τουρνουά Subbuteo στις 21,22,23 /4 / 2023 υπό την αιγίδα της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου καθώς και της Ελληνικής Ένωσης 

Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου καθώς και στις  27,28,29 / 10 / 2023 για την διεξαγωγή της 

μεγαλύτερης διοργάνωσης επιτραπέζιου ποδοσφαίρου το Champions League , στην πόλη 

μας.

β) Στις αντίστοιχες ενώσεις των Αθλημάτων για την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.
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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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