
                              Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21893/08.06.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  200/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου 

χώρου στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου 

Ιλίου 

 

Σήμερα την 7η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20423/01.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  01.06.2018. 

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

                                                                                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ &  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι 

πέρατος αυτής  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΕΣΩΕΒ-7ΤΜ



 2 

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

βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος,  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, 

και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για παραχώρηση 

κοινοχρήστου χώρου στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 20021/30.05.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4483/2017 καθώς και την υπ. αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 

798ΘΩΕΒ-ΕΩ4) η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 25577/13853/05.06.2015 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα στο άρθρο 13 αναφέρεται μεταξύ άλλων  

ότι «…. Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες η τμήματα αυτών, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

η διακομματικής επιτροπής παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων με την υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για 

την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την 

αποκατάσταση τυχών ζημιών». 

Κατόπιν τούτου προτείνεται: 

1. H δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

περιοχής Κέντρου του Δήμου Ιλίου  στις οδούς Κάλχου – Μενελάου – Δαναών- 

Βρισηίδος  (σχετ.1) για  τη διεξαγωγή εκδηλώσεων που αφορά  κοινωνική 

αλληλεγγύη ή δράσεις τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας 

εμπορικής προβολής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις υπ. αρ. 10413, 15742 αιτήσεις έτους 2018 

πολιτιστικών συλλόγων (σχετ.2), παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:   

Τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

περιοχής Κέντρου του Δήμου Ιλίου που βρίσκεται στις οδούς Κάλχου – Μενελάου – Δαναών - 

Βρισηίδος  (σχετ.1) στους πολιτιστικούς συλλόγους ως κατωτέρω: 

 Υπ.αρ. 10413/09.03.2018 Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικό Σωματείο “Παραδοσιακά 

Μονοπάτια”   για την ημερομηνία 10 Ιουνίου 2018 ημέρα Kυριακή και ώρα 16:00 – 

23:00. 

 Υπ. αρ. 15742/24.04.2018 Σκακιστικός Κύκλος Ιλίου “4η Σκακιστική Ιλιάδα” 22 και 

23 Ιουνίου 2018 ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.  

1. Το Σχέδιο Συμφωνητικού παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου Δήμου Ιλίου ως 

κατωτέρω 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 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 Πολιτιστικού Συλλόγου – 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 Πολιτισμό, δια της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού λαμβανομένου υπ’ όψη: 

1. Τις αιτήσεις των πολιτιστικών συλλόγων – φορέων που έχουν έδρα το Δήμο Ιλίου 

2. Την υπ’ αριθμ. …………….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν 

παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου σε πολιτιστικούς συλλόγους – 

φορείς που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων   

3. Το άρθρο 66 του Ν.4483/2017 καθώς και την υπ. αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 

798ΘΩΕΒ-ΕΩ4) η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 25577/13853/05.06.2015    απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα στο άρθρο 13 αναφέρεται 

μεταξύ άλλων  ότι «…. Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες η τμήματα αυτών, μετά από απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου η διακομματικής επιτροπής παραχωρούνται δωρεάν για την 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων με την υποχρέωση 

των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε 

μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχών ζημιών». 

 

Παραχωρεί τον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου …………………………………. που 

βρίσκεται ………………………….., για το χρονικό διάστημα…………………………..με τους κάτωθι όρους 

και συμφωνίες: 

1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των όρων και των 

προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Φορείς  

…………………………………(όνομα πολιτιστικού συλλόγου)……………….………………….θα φιλοξενηθεί και 

θα κάνει χρήση του ……(όνομα κοινοχρήστου χώρου)………….  και συγκεκριμένα των μερών αυτής: 
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………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Για το χρονικό διάστημα…………………………………. 

2. Οικονομικό Αντάλλαγμα 

Η  παραχώρηση από το Δήμο Ιλίου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο – Φορέα  

………………………..………(όνομα πολιτιστικού συλλόγου)……………………………..…..…, γίνεται άνευ 

οικονομικού ανταλλάγματος, αλλά υπό τον όρο της πιστής τήρησης από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο – Φορέα των περιεχομένων στο παρόν όρων και προϋποθέσεων, ως κατωτέρω: 

α). Να τηρεί το χρονικό όριο διάρκειας της εκδήλωσης 

β). Να έχει αναρτημένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

γ). Να μεριμνά για την καθαριότητα υγιεινή και διατήρηση της καλής κατάστασης του 

χώρου που παραχωρείται με το παρόν και να τον παραδίδει στην κατάσταση που το 

παρέλαβε 

δ). Να καταβάλλει τη δαπάνη ή να αναλαμβάνει να αποκαταστήσει και να αποκαθιστά 

πλήρως εξ ιδίων χρημάτων οιονδήποτε ζημιών προκληθούν  στον κοινόχρηστο χώρο  του 

Δήμου Ιλίου ……………………………………… κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

ε). Ο Δήμος Ιλίου παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου τη δε 

ευθύνη διεξαγωγής των εκδηλώσεων (φύλαξη, άδεια μουσικών οργάνων κλπ την έχει 

αποκλειστικά ο εκάστοτε πολιτιστικός σύλλογος – φορέας) 

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. 

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

δύο (2) έλαβε ο Δήμος  Ιλίου  και ένα (1)  ο Πολιτιστικός Σύλλογος - Φορέας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ- 

ΦΟΡΕΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

Νικόλαος Ζενέτος 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου και 

σφραγίδα) 

 

ΑΔΑ: Ω2ΕΣΩΕΒ-7ΤΜ



 5 

 

2. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Ιλίου κο Νίκο Ζενέτο  για την  υπογραφή των πιο πάνω 

πράξεων παραχώρησης ως και κάθε άλλη όμοια πράξη, που αφορά την παραχώρηση 

κοινόχρηστων χώρων για διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων σύμφωνα 

με τις εκάστοτε υποβαλλόμενες αιτήσεις.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

περιοχής Κέντρου του Δήμου Ιλίου που βρίσκεται στις οδούς Κάλχου – Μενελάου – 

Δαναών - Βρισηίδος  (σχετ.1) στους πολιτιστικούς συλλόγους ως κατωτέρω: 

 Υπ.’αρ. 10413/09.03.2018 Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικό Σωματείο 

“Παραδοσιακά Μονοπάτια”   για την ημερομηνία 10 Ιουνίου 2018 ημέρα Kυριακή 

και ώρα 16:00 – 23:00. 

 Υπ.΄αρ. 15742/24.04.2018 Σκακιστικός Κύκλος Ιλίου “4η Σκακιστική Ιλιάδα” 22 

και 23 Ιουνίου 2018 ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.  

2. Το Σχέδιο Συμφωνητικού παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου Δήμου Ιλίου ως κατωτέρω 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 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 Πολιτιστικού Συλλόγου – Φορέα με την επωνυμία: 

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

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

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

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 
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Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής του στον Πολιτισμό, δια της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού λαμβανομένου υπ’ όψη: 

1. Τις αιτήσεις των πολιτιστικών συλλόγων – φορέων που έχουν έδρα το Δήμο Ιλίου 

2. Την υπ’ αριθμ. …………….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου σε πολιτιστικούς συλλόγους – φορείς που 

εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων   

3. Το άρθρο 66 του Ν.4483/2017 καθώς και την υπ. αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: 798ΘΩΕΒ-

ΕΩ4) η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 25577/13853/05.06.2015 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα στο άρθρο 13 αναφέρεται μεταξύ 

άλλων  ότι «…. Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες η τμήματα αυτών, μετά από απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου η διακομματικής επιτροπής παραχωρούνται δωρεάν για την 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων με την 

υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την 

προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχών ζημιών». 

Παραχωρεί τον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου …………………………………. που 

βρίσκεται ………………………….., για το χρονικό διάστημα…………………………..με τους κάτωθι όρους 

και συμφωνίες: 

1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των όρων και των 

προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Φορείς  

…………………………………(όνομα πολιτιστικού συλλόγου)……………….………………….θα φιλοξενηθεί και 

θα κάνει χρήση του ……(όνομα κοινοχρήστου χώρου)………….  και συγκεκριμένα των μερών αυτής: 

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

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

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

Για το χρονικό διάστημα…………………………………. 

2. Οικονομικό Αντάλλαγμα 

Η  παραχώρηση από το Δήμο Ιλίου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο – Φορέα  

………………………..………(όνομα πολιτιστικού συλλόγου)……………………………..…..…, γίνεται άνευ 

οικονομικού ανταλλάγματος, αλλά υπό τον όρο της πιστής τήρησης από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο – Φορέα των περιεχομένων στο παρόν όρων και προϋποθέσεων, ως κατωτέρω: 

α). Να τηρεί το χρονικό όριο διάρκειας της εκδήλωσης 

β). Να έχει αναρτημένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
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γ). Να μεριμνά για την καθαριότητα υγιεινή και διατήρηση της καλής κατάστασης του 

χώρου που παραχωρείται με το παρόν και να τον παραδίδει στην κατάσταση που το 

παρέλαβε 

δ). Να καταβάλλει τη δαπάνη ή να αναλαμβάνει να αποκαταστήσει και να αποκαθιστά 

πλήρως εξ ιδίων χρημάτων οιονδήποτε ζημιών προκληθούν  στον κοινόχρηστο χώρο  του 

Δήμου Ιλίου ……………………………………… κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

ε). Ο Δήμος Ιλίου παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου τη δε 

ευθύνη διεξαγωγής των εκδηλώσεων (φύλαξη, άδεια μουσικών οργάνων κλπ την έχει 

αποκλειστικά ο εκάστοτε πολιτιστικός σύλλογος – φορέας) 

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. 

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

δύο (2) έλαβε ο Δήμος  Ιλίου  και ένα (1)  ο Πολιτιστικός Σύλλογος - Φορέας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ- 

ΦΟΡΕΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

Νικόλαος Ζενέτος 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου και 

σφραγίδα) 

 
 

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

πράξεων παραχώρησης ως και κάθε άλλη όμοια πράξη, που αφορά την παραχώρηση 

κοινόχρηστων χώρων για διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων σύμφωνα 

με τις εκάστοτε υποβαλλόμενες αιτήσεις. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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