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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 37767//24-07-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 215/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των 
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου 

 
 

Σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 36035/13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  13-07-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., 
Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερησίας 
διατάξεως. 
Ο Δ.Σ. κος Κακούρης Κ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερησίας 
διατάξεως. 
Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέματος εκτός ημερησίας 
διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 
την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 34740/06-07-2012 σχετικό έγγραφο του 
Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το νομικό μας πρόσωπο έχει ως σκοπό ύπαρξής του, πλην των 
άλλων, την προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού. 

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του και την εκτέλεση των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων του, απαιτείται η χρήση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιλίου οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν 
στον Δήμο Ιλίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, επιτρέπεται 
η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων από τους Δήμους 
σε νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο κοινωφελή δραστηριότητα ή που 
προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, προϋποθέσεις που πληροί στο ακέραιο το νομικό μας πρόσωπο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης 
για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Ιλίου στο νομικό μας πρόσωπο ως ακολούθως: 

· Αντικείμενο της παραχώρησης: Όλες οι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον Δήμο Ιλίου. 

· Είδος παραχώρησης: παραχώρηση χρήσης με δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων του νομικού μας προσώπου. Από την 
χρήση και εκμετάλλευση των ανωτέρω εγκαταστάσεων το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» μπορεί να έχει έσοδα με τα οποία θα χρηματοδοτεί τις 
κοινωφελείς του δράσεις 

· Διάρκεια παραχώρησης: μέχρι την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με νέα απόφασή του. Σε ενδεχόμενο κατάργησης του νομικού μας προσώπου 
η χρήση των παραχωρούμενων ακινήτων επανέρχεται στο Δήμο Ιλίου  

· Επισκευή - Συντήρηση: Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των παραχωρούμενων 
εγκαταστάσεων θα βαρύνουν το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου εκτός από εκείνες που λόγω 
αδυναμίας των υπηρεσιών του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. θα βαρύνουν τον Δήμο Ιλίου.  

Η λήψη της ανωτέρω απόφασης έχει αμιγώς θεσμικό χαρακτήρα καθώς τα ανωτέρω ακίνητα 
χρησιμοποιούνται από το νομικό μας πρόσωπο από την ημερομηνία σύστασής του.»   

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Ιλίου στο Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου ως ακολούθως: 

· Αντικείμενο της παραχώρησης: Όλες οι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον Δήμο Ιλίου. 
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· Είδος παραχώρησης: παραχώρηση χρήσης με δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων του νομικού μας προσώπου. Από την 
χρήση και εκμετάλλευση των ανωτέρω εγκαταστάσεων το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» μπορεί να έχει έσοδα με τα οποία θα χρηματοδοτεί τις 
κοινωφελείς του δράσεις 

· Διάρκεια παραχώρησης: μέχρι την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με νέα απόφασή του. Σε ενδεχόμενο κατάργησης του νομικού μας προσώπου 
η χρήση των παραχωρούμενων ακινήτων επανέρχεται στο Δήμο Ιλίου  

· Επισκευή - Συντήρηση: Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των παραχωρούμενων 
εγκαταστάσεων θα βαρύνουν το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου εκτός από εκείνες που λόγω 
αδυναμίας των υπηρεσιών του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. θα βαρύνουν τον Δήμο Ιλίου. 
 
 

      Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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