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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..

..Αριθ. Απόφασης:265/2019..
ΘΕΜΑ 44ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως
έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας
για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020”».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 15ης /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..22η Ιουλίου 2019.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..27227/18-7-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.

17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος,
Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς,
Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων
(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας
και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
 Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου
θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 44ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29ο θέμα .
..Αριθ. Απόφασης:265/2019..
 ΘΕΜΑ 44ο:« Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως
έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας
για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020”».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..44ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Τσούκα
Παναγιώτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούκας Παναγιώτης είπε τα εξής:
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Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου δραστηριοποιούνται πολλοί Αθλητικοί
Σύλλογοι και Σωματεία με πλούσια αθλητική δράση. Οι εν λόγω Σύλλογοι και Σωματεία
καλύπτουν πάρα πολλά αθλήματα προσφέροντας αθλητισμό υψηλού επιπέδου τόσο στους
ενήλικες, όσο και στις μικρές ηλικίες (ακαδημίες).
Η Δημοτική Αρχή δύναται, σύμφωνα με το αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 185 παρ. 1
και 2 του Ν. 3463/2006, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να παραχωρεί δωρεάν
τη χρήση των δημοτικών γηπέδων προς εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών των
Αθλητικών Συλλόγων και των Σωματείων.
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ενημέρωσε
εγκαίρως, με το υπ΄αριθμ. 21343/19-06-2019 έγγραφό του, σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης
των παραχωρητηρίων γηπέδων και κάλεσε όλους τους Συλλόγους και τα Σωματεία να
καταθέσουν τα σχετικά αιτήματά τους.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αιτήματα που κατατέθηκαν, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να
εγκρίνει τις παρακάτω παραχωρήσεις δημοτικών γηπέδων για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις
των Συλλόγων και Σωματείων:
Το από 12/07/2019 (αρ. πρωτ. 26446/12-07-2019 Δήμου Διονύσου), αίτημα του
Αθλητικού Ποδοσφαιρικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου”, με
το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Αγίου Στεφάνου, για τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (έδρα και χρήση), κατά την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
2.
Το απο 12/07/2019 (αρ. πρωτ. 26448/12-07-2019 Δήμου Διονύσου), αίτημα του “Α.Ο.
Γιάννης Παθιακάκης”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού
Γηπέδου Αγίου Στεφάνου, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου
(έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
3. Τα αρ πρωτ.277/2019 18-06-2019 (αρ. πρωτ. 23933 26-06-2019 Δήμου Διονύσου)με
το οποίο ζητείται το Ανοιχτού Γηπέδου Μπάσκετ του Σχολικού Συγκροτήματος του
Δημοτικού - Γυμνασίου της ΔΕ. Άνοιξης για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας
μπάσκετ και βόλεΙ και 278/2019 25-06-2019 (Αρ.πρωτ. 23936/26-06-2019 Δήμου
Διούσου) με το όποίο ζητείται το Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης για τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου και αρ.πρωτ. 275Α/2019 /10-07-2019 (αρ.
πρωτ. 26445/12-07-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Ο. Άνοιξης”, με τα οποία
ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου ΔΕ. Άνοιξης,
για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (έδρα και χρήση), κατά την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
4. Το από 26-06-2019 (αρ. Πρωτ. 24026/26-6-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Σ.
Δόξα Άνοιξης”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση των Ανοιχτών Δημοτικών Γηπέδων
Άνοιξης και Σταμάτας , για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου
(έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
5. Το αρ. Πρωτ. 10/26-06-2019 (αρ. πρωτ. 23945/26-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα
του Αθλητικού
Συλλόγου Δροσιάς “Νίκη”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση
του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Δροσιάς, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
ομάδας ποδοσφαίρου, στίβου, τένις, μπάσκετ, (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική
περίοδο 2019 – 2020.
6. Το αίτημα του “Α.Ο. Διονύσου” στις 26/06/2019 (αρ. Πρωτ. 24403 /28-06-2019 Δήμου
Διονύσου) με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου
Διονύσου, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (έδρα και
χρήση), γήπεδο τένις( έδρα και χρήση) κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
7.
Το από 24-06-2019 (αρ. πρωτ. 24242/27-06-2019 Δήμου Διονύσου) αιτήματα του
“Α.Ο. Κρυονερίου”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου
Κρυονερίου, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (έδρα και χρήση),
κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
1.
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Το από 04-07-2019 (αρ. πρωτ. 25611/08-07-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Ο.
Σταμάτας”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου
Σταμάτας, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (έδρα και χρήση),
κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
9.
Το από 09-07-2019 (αρ. πρωτ. 26246/11-07-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Ο.
Σταμάτας”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου
Σταμάτας 5Χ5, για τις προπονήσεις της ομάδας ποδοσφαίρου (χρήση), κατά την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
10.
Το αρ. πρωτ. 118/28-06-2019 (αρ. πρωτ. 24525/28-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα
του Αθλητικού - Γυμναστικού Συλλόγου Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, με το οποίο ζητείται η
παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου, για τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων στίβου (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική
περίοδο 2019 – 2020.
11.
Τα αρ. Πρωτ. 276/ 2019 18/06/2019 (αρ. Πρωτ. 23928 /26-06-2019 Δήμου Διονύσου)
αιτήματα του “Α.Ο. Άνοιξης”, με τα οποία ζητείται η παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού
Γηπέδου Άνοιξης για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ (έδρα
και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
12.
Το αρ. Πρωτ. 117/28-06-2019 (αρ. πρωτ. 24522//28-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα
του Αθλητικού - Γυμναστικού Συλλόγου Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, με το οποίο ζητείται η
παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Αγίου Στεφάνου, για τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις των ομάδων μπάσκετ (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019
– 2020.
13.
Το από 21-06-2019 (αρ. πρωτ. 23461/24-06-2019 Δήμου Διονύσου) και 120/28-062019 αίτημα του “Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ VOLLEYBALL”, με το οποίο ζητείται η
παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Αγίου Στεφάνου, για τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις των ομάδων βόλεϊ (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 –
2020.
14.
Το από 28-06-2019 (αρ. πρωτ. 24403/28-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Ο.
Διονύσου”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου
Διονύσου, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανης (έδρα
και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
15.
Τα από 26-06-2019 (αρ. πρωτ. 23922/26-06-2019 Δήμου Διονύσου) και με (αρ.
πρωτ.24222/27-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Σ.Κ. Άνοιξης (ABC)”, με το οποίο
ζητείται η παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Άνοιξης , για τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις των ομάδων μπάσκετ (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019
– 2020.
16.
Το αρ. πρωτ. 2019-012/20-06-2019 (αρ. πρωτ. 23467/24-06-2019 Δήμου Διονύσου)
αίτημα του “Αθλητικού Συλλόγου Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) Χάντμπολ”, με το οποίο
ζητείται η παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Διονύσου, για τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις των ομάδων χάντμπολ (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019
– 2020.
17.
Το από 26-06-2019 (αρ. πρωτ. 24384/27-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Σ.
Ροδόπολης”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου
Ροδόπολης, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ (έδρα και
χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
18.
Το απο αρ. πρωτ.37/19 /26-06-2019(αρ.πρωτ.24530/28-06-2019 Δήμου Διονύσου) του
Συλλόγου Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ με το οποίο ζητείται παραχώρηση της
υπόγειας αίθουσας του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου.
19.
Το από αρ. πρωτ. 274/2019 18-06-2019 (αρ. πρωτ. 23923/26-06-2019 Δήμου
Διονύσου) αιτήματα του “Α.Ο. Άνοιξης”, με τα οποία ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού
Δημοτικού Γηπέδου Τέννις Αγίας Παρασκευής και του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Τέννις
8.
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20.

21.

22.

23.

Σταμάτας, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τέννις (έδρα και χρήση), κατά την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
Το από 25-06-2019 (αρ. πρωτ. 23794/25-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του
Αθλητικού Σωματείου Τέννις “Άσσος Κρυονερίου”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του
Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Τέννις Κρυονερίου, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των
ομάδων τέννις (έδρα και χρήση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
Το από 09-07-2019 (αρ. πρωτ. 26246/11-07-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του “Α.Ο.
Σταμάτας”, με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Τέννις
Σταμάτας, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τέννις (έδρα και χρήση), κατά την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.
Tο από 10/06/2019 (αρ. πρωτ. 22060/10-06-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του
Γυμναστικού Συλλόγου Άνοιξης 78 Τμήμα Καλαθοσφαίρισης με το οποίο ζητείται η
παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Σχολικού Γυμναστηρίου Άνοιξης γιά τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις των ομάδων καλαθοσφαίρισης (έδρα και χρήση ) κατά την αγωνιστική
περίοδο 2019 – 2020.
Το από 11/07/2019 (αρ. Πρωτ. 27157/18-07-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του
Αθλητικού Σωματείου Πέντε Κύκλοι με το οποίο ζητείται η παραχώρηση του Ανοιχτού
Δημοτικού Γηπέδου Δροσιάς για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων του στίβου
(έδρα και χρήση), και την παραχώρηση του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Διονύσου, για
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων ” γυμναστική για όλους “(έδρα και χρήση ) κατά
την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.

Σε περίπτωση παραχώρησης θεωρούμε σκόπιμο, οι ανωτέρω αναγραφόμενοι Αθλητικοί
Σύλλογοι και Σωματεία να έχουν την ευθύνη:
 Της προστασίας και καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεών τους και της ιατρικής
κάλυψης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιπτώσεων,
 Της επίβλεψης και ασφάλειας των αθλητών/ αθλητριών,
 Της πιστοποίησης της ικανότητας των αθλουμένων, μέσω των προβλεπόμενων νόμιμων
ιατρικών πιστοποιητικών,
 Της απαγόρευσης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του γηπέδου, πλην αυτής για την οποία
παραχωρείται. Τα παραχωρητήρια που θα εκδοθούν θα δίνονται μόνο για τη χρήση του
συγκεκριμένου χώρου και το πρόγραμμα που θα αναφέρουν. Ο κάθε Αθλητικός Σύλλογος/
Σωματείο δεν έχει δικαίωμα ή δικαιοδοσία να παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο ή
οποιονδήποτε άλλο δημοτικό χώρο σε άλλο σωματείο ή φορέα ή ιδιώτη η επαγγελματική
ομάδα .
 Κατά τη λήξη της παραχώρησης, της υποχρέωσης απόδοσης του χώρου σε καλή
κατάσταση και στην αποκατάσταση βλαβών και φθορών που τυχόν θα προκληθούν από
την παραχώρηση,
 Ουδεμίας προσθήκης, τροποποίησης ή μεταρρύθμισης του παραχωρούμενου χώρου,
παρά μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 Της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στο γήπεδο και στον
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, λαμβάνοντας μέριμνα για την ασφαλή διέλευσή τους,
εντός και εκτός του χώρου, για την ελεύθερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, για τη
λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας του χώρου και της εξυπηρέτησης
καταστάσεων ανωτέρας βίας, με την ελεύθερη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα,
ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας κλπ. Γενικά η ασφάλεια των συμμετεχόντων να
βαρύνει, αποκλειστικά, τα μέλη των συμβουλίων τους.
 Nα ορίσουν έναν υπεύθυνο – φροντιστή ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνει την
Υπηρεσία μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν σημαντικές βλάβες και φθορές
που ενδεχομένος να υπάρχουν .
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Επίσης, η χρήση του χώρου να παραχωρηθεί με τη δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης,
όποτε υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης του ακινήτου από το Δήμο. Για τυχόν πράξεις ή
συμβάντα κατά το διάστημα της παραχώρησης, τα οποία υπόκεινται σε ποινικό ή αστικό
έλεγχο, την αποκλειστική ευθύνη να φέρουν τα μέλη των συμβουλίων τους.
Λόγω του μεγάλου όγκου ωρών προπονήσεων, βάσει των προαναφερθέντων αιτημάτων και
κυρίως λόγω του ότι τα νέα προγράμματα προπονήσεων που μας έχουν καταθέσει τα αθλητικά
σωματεία συμπίπτουν ως προς τις ώρες και ημέρες σε αρκετές περιπτώσεις και για ορισμένα
γήπεδα, τα παραχωρητήρια θα εκδοθούν κατόπιν απόλυτης συναίνεσης μεταξύ των
ενδιαφερομένων και αιτηθέντων Σωματείων. Τα παραχωρητήρια αυτά θα εμπεριέχουν τα
προγράμματα χρήσης (προπονήσεων και αγώνων), τα οποία και θα συμφωνηθούν τελικώς.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)
Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ
κλιμακίου, που με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: Το άρθρο 65 παρ. 1 του
Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και σύμφωνα με το άρθρο 72 “Η Οικονομική
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…)
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)”,
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα
ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή,
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010)
“Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου”
Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) “Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας”, αρθρ. 75 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων”, το
οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”
και του άρθρου 271 “Περιουσία των δήμων”
Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) “Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας”, αρθρ. 185 “Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και
κοινοτικών ακινήτων”, παρ. 2 “Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
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”.
Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B’ 1362/18.10.2001) “Πρότυπος
Κανονισμός λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών
Χώρων Άθλησης της χώρας”
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8.

Τις διατάξεις N. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999) “Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις”, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
9.
Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167/30-09-1985) “Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα του
άρθρου 41 “Χρήση των σχολικών κτιρίων” και του άρθρου 50 “Δημοτικές Επιτροπές
Παιδείας”
10.
Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α' 110/27-08-1990) “Για την Ακαδημία Αθηνών και
άλλες ειδικές διατάξεις” και ειδικότερα του άρθρου 5 “Σχολική περιουσία και λειτουργία
σχολείων”, ως ισχύει
11.
Την υπ’αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (προϋποθέσεις
παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς και εσωσχολικούς φορείς)
12.
Την υπ’ αριθμ. Δ4/804/16-12-1997 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (χρήση σχολικών χώρων)
13.
Την υπ’ αριθμ. Δ4/36/14-02-1992 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών
χώρων)
14.
Την υπ’ αριθμ. Δ4/210/20-02-1998 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση και χρήση
σχολικών χώρων)
15.
Την υπ’ αριθμ. Φ3/929/Γ1/720/14-09-2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (χρήση σχολικών
χώρων)
16.
Την υπ’ αριθμ. Δ4/170/05-05-1998 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών
χώρων)
17.
Την υπ’ αριθμ. 36/09-10-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών
χώρων)
18.
Την υπ΄αριθμ. 129/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου με θέμα:
“Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου”
19.
Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου,
20.
Το αρ. πρωτ. 21343/19-06-2018 έγγραφό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
21.
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα αιτήματα των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του
Δήμου Διονύσου
22.
Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση παραχώρησης
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων
σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την αγωνιστική περίοδο 2019 –
2020, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα και χρήση
σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου
Διονύσου, για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, προκειμένου να πραγματοποιήσουν
τους επίσημους αγώνες τους, ως κατωτέρω:
(1)
Στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο “Ολυμπιακός Αγίου
Στεφάνου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου.
(2)
Στον “Α.Ο. Γιάννης Παθιακάκης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(3)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Άνοιξης.
(4)
Στον “Α.Σ. Δόξα Άνοιξης”, τα Ανοιχτά Δημοτικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου Άνοιξης ,
Αγίου Στεφάνου και Σταμάτας.
(5)
Στον Αθλητικό Σύλλογο Δροσιάς “Νίκη”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Δροσιάς.
(6)
Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου.
(7)
Στον “Α.Ο. Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Κρυονερίου.
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(8)
Στον “Α.Ο. Σταμάτας”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταμάτας.
(9)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
(10)
Στον Αθλητικό - Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Ανοιχτό
Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(11)
Στον Αθλητικό - Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Κλειστό
Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(12)
Στον “Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ VOLLEYBALL”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο
Αγίου Στεφάνου.
(13)
Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
(14)
Στον “Σ.Κ. Άνοιξης (ABC)”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και
Ροδόπολης.
(15)
Στον “Αθλητικό Σύλλογο Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) Χάντμπολ”, τα Κλειστά
Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
(16)
Στον “Α.Σ. Ροδόπολης”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Ροδόπολης.
(17)
Στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ, την υπόγεια αίθουσα του 3ου
Δημοτικού σχολείου Διονύσου.
(18)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Τέννις Αγίας Παρασκευής .
(19)
Στο Αθλητικό Σωματείο Τέννις “Άσσος Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό
Γήπεδο Τέννις Κρυονερίου.
(20)
Στον Γυμναστικό Σύλλογο Άνοιξης 78 Τμήμα Καλαθοσφαίρισης το κλειστό
Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης
(21)
Στον Αθλητικό Σωματείο Πέντε Κύκλοι το Ανοιχτό Δημοτικό Γηπέδο Δροσιάς και
το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
2. Οι ανωτέρω αναγραφόμενοι Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία “κατά τη διάρκεια της
παραχώρησης των αντίστοιχων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων” να έχουν την
ευθύνη:
 Της προστασίας και καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεών τους και της
ιατρικής κάλυψης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιπτώσεων,
 Της επίβλεψης και ασφάλειας των αθλητών/ αθλητριών,
 Της πιστοποίησης της ικανότητας των αθλουμένων, μέσω των προβλεπόμενων
νόμιμων ιατρικών πιστοποιητικών,
 Της απαγόρευσης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του γηπέδου, πλην αυτής για την
οποία παραχωρείται. Τα παραχωρητήρια που θα εκδοθούν θα δίνονται μόνο για τη
χρήση του συγκεκριμένου χώρου και το πρόγραμμα που θα αναφέρουν. Ο κάθε
Αθλητικός Σύλλογος/ Σωματείο δεν έχει δικαίωμα ή δικαιοδοσία να παραχωρήσει το
συγκεκριμένο χώρο ή οποιονδήποτε άλλο δημοτικό χώρο σε άλλο σωματείο ή φορέα ή
ιδιώτη.
 Κατά τη λήξη της παραχώρησης, της υποχρέωσης απόδοσης του χώρου σε καλή
κατάσταση και στην αποκατάσταση βλαβών και φθορών που τυχόν θα προκληθούν
από την παραχώρηση,
 Ουδεμίας προσθήκης, τροποποίησης ή μεταρρύθμισης του παραχωρούμενου χώρου,
παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 Της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στο γήπεδο και στον
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, λαμβάνοντας μέριμνα για την ασφαλή διέλευσή τους,
εντός και εκτός του χώρου, για την ελεύθερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, για τη
λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας του χώρου και της εξυπηρέτησης
καταστάσεων ανωτέρας βίας, με την ελεύθερη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα,
ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας κλπ. Γενικά η ασφάλεια των συμμετεχόντων να
βαρύνει, αποκλειστικά, τα μέλη των συμβουλίων τους.
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3. Η χρήση του χώρου να παραχωρηθεί με τη δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης,
όποτε υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης του ακινήτου από το Δήμο. Για τυχόν πράξεις ή
συμβάντα κατά το διάστημα της παραχώρησης, τα οποία υπόκεινται σε ποινικό ή αστικό
έλεγχο, την αποκλειστική ευθύνη να φέρουν τα μέλη των συμβουλίων τους.
4. Λόγω του μεγάλου όγκου ωρών προπονήσεων, βάσει των προαναφερθέντων αιτημάτων
και κυρίως λόγω του ότι τα νέα προγράμματα προπονήσεων που μας έχουν καταθέσει τα
αθλητικά σωματεία συμπίπτουν ως προς τις ώρες και ημέρες σε αρκετές περιπτώσεις και
για ορισμένα γήπεδα, τα παραχωρητήρια θα εκδοθούν κατόπιν απόλυτης συναίνεσης
μεταξύ των ενδιαφερομένων και αιτηθέντων Σωματείων. Τα παραχωρητήρια αυτά θα
εμπεριέχουν τα προγράμματα χρήσης (προπονήσεων και αγώνων), τα οποία και θα
συμφωνηθούν τελικώς.
5. Πριν την έκδοση των παραχωρητηρίων οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία θα πρέπει
να καταθέσουν στην Υπηρεσία τα τμήματα με τη δυναμικότητα τους σε παιδιά , που θα
σχηματίσουν πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου .
6. Οι Δημότες να έχουν τη δυνατότητα 2 φορές του μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τα
σωματεία, να μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα του Δήμου.
7. Τα ανοιχτά γήπεδα tennis, basket, volley και 2 mini γήπεδα στην Δημοτικής Ενότητας
Σταμάτας Θα παραμείνουν στη χρήση των Δημοτών του Δήμου Διονύσου καθόλην τη
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (2019 – 2020).
8. Το χωμάτινο ανοιχτό γήπεδο Ποδοσφαίρου Ροδόπολης και τα γήπεδα basket και volley
παραμένουν στη χρήση των Δημοτών του Δ. Διονύσου καθόλην τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου ( 2019 – 2020).
9. Η κερκίδα που έχει τοποθετηθεί στο Ανοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταμάτας δε θα
χρησιμοποιηθεί διότι η τοποθέτησης της δεν έχει γίνει με σύννομες διαδικασίες (στατική
μελέτη , αδειοδότηση, πιστοποίηση ISO κ΄ά. ) και εκκρεμεί η διαδικασία αποξήλωσης .
10. Το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες που
απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Απόφασης, καθώς και για την έκδοση
Απόφασης παραχωρητηρίων χρήσης (προπονήσεων και αγώνων), βάσει των νέων
διορθωμένων προγραμμάτων που θα κατατεθούν στην Υπηρεσία και θα συμφωνούν/
συμπίπτουν στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Τέλος ο Αντιδήμαρχος πρότεινε για τον Αθλητικό Σύλλογο Δροσιάς “Νίκη” και το κλειστό
Δημοτικό γήπεδο Διονύσου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση όπως αυτή διαμορφώθηκε.
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65 , 67 ,94 κ 271 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 , 95 και 185 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-62006, τεύχος Α΄).
 Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν.4412/2016.
 Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)
 Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ
κλιμακίου.
 Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B’ 1362/18.10.2001) “Πρότυπος
Κανονισμός λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών
Χώρων Άθλησης της χώρας”.
 Τις διατάξεις N. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999) “Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις”, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
 Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167/30-09-1985) “Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα του
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άρθρου 41 “Χρήση των σχολικών κτιρίων” και του άρθρου 50 “Δημοτικές Επιτροπές
Παιδείας”
Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α' 110/27-08-1990) “Για την Ακαδημία Αθηνών και
άλλες ειδικές διατάξεις” και ειδικότερα του άρθρου 5 “Σχολική περιουσία και λειτουργία
σχολείων”, ως ισχύει
Την υπ’αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (προϋποθέσεις παραχώρησης
σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς και εσωσχολικούς φορείς)
Την υπ’ αριθμ. Δ4/804/16-12-1997 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (χρήση σχολικών χώρων)
Την υπ’ αριθμ. Δ4/36/14-02-1992 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών χώρων)
Την υπ’ αριθμ. Δ4/210/20-02-1998 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση και χρήση
σχολικών χώρων)
Την υπ’ αριθμ. Φ3/929/Γ1/720/14-09-2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (χρήση σχολικών
χώρων)
Την υπ’ αριθμ. Δ4/170/05-05-1998 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών
χώρων)
Την υπ’ αριθμ. 36/09-10-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ (παραχώρηση σχολικών χώρων)
Την υπ΄αριθμ. 129/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου με θέμα:
“Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου”
Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα
Αναστασία Στασινοπούλου,
Το αρ. πρωτ. 21343/19-06-2018 έγγραφό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα αιτήματα των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου
Διονύσου
Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση παραχώρησης
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων
σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την αγωνιστική περίοδο 2019 –
2020, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,
Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α).
Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ
κλιμακίου.
Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση
Οικονομικών.
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 11 Υπέρ, 3 Λευκές και 6 Παρών
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζώτου Βασιλική, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Στασινοπούλου Αναστασία
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης
Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης δήλωσαν παρών για τους λόγους
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά

10/13

ΑΔΑ: 6ΧΙΓΩ93-ΑΦΨ

1) Εγκρίνει την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα και
χρήση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου
Διονύσου, για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους
επίσημους αγώνες τους, ως κατωτέρω:
(1)
Στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο “Ολυμπιακός Αγίου
Στεφάνου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου.
(2)
Στον “Α.Ο. Γιάννης Παθιακάκης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(3)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Άνοιξης.
(4)
Στον “Α.Σ. Δόξα Άνοιξης”, τα Ανοιχτά Δημοτικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου Άνοιξης ,
Αγίου Στεφάνου και Σταμάτας.
(5)
Στον Αθλητικό Σύλλογο Δροσιάς “Νίκη”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Δροσιάς
και το κλειστό Δημοτικό γήπεδο Διονύσου.
(6)
Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου.
(7)
Στον “Α.Ο. Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Κρυονερίου.
(8)
Στον “Α.Ο. Σταμάτας”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταμάτας.
(9)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
(10)
Στον Αθλητικό - Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Ανοιχτό
Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(11)
Στον Αθλητικό - Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Κλειστό
Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
(12)
Στον “Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ VOLLEYBALL”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο
Αγίου Στεφάνου.
(13)
Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
(14)
Στον “Σ.Κ. Άνοιξης (ABC)”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και
Ροδόπολης.
(15)
Στον “Αθλητικό Σύλλογο Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) Χάντμπολ”, τα Κλειστά
Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
(16)
Στον “Α.Σ. Ροδόπολης”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Ροδόπολης.
(17)
Στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ, την υπόγεια αίθουσα του 3ου
Δημοτικού σχολείου Διονύσου.
(18)
Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Τέννις Αγίας Παρασκευής .
(19)
Στο Αθλητικό Σωματείο Τέννις “Άσσος Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό
Γήπεδο Τέννις Κρυονερίου.
(20)
Στον Γυμναστικό Σύλλογο Άνοιξης 78 Τμήμα Καλαθοσφαίρισης το κλειστό
Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης
(21)
Στον Αθλητικό Σωματείο Πέντε Κύκλοι το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Δροσιάς και
το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
Οι ανωτέρω αναγραφόμενοι Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία “κατά τη διάρκεια της
παραχώρησης των αντίστοιχων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων” να έχουν την ευθύνη:
 Της προστασίας και καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεών τους και της
ιατρικής κάλυψης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιπτώσεων,
 Της επίβλεψης και ασφάλειας των αθλητών/ αθλητριών,
 Της πιστοποίησης της ικανότητας των αθλουμένων, μέσω των προβλεπόμενων
νόμιμων ιατρικών πιστοποιητικών,
 Της απαγόρευσης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του γηπέδου, πλην αυτής για την
οποία παραχωρείται. Τα παραχωρητήρια που θα εκδοθούν θα δίνονται μόνο για τη
χρήση του συγκεκριμένου χώρου και το πρόγραμμα που θα αναφέρουν. Ο κάθε
Αθλητικός Σύλλογος/ Σωματείο δεν έχει δικαίωμα ή δικαιοδοσία να παραχωρήσει το
συγκεκριμένο χώρο ή οποιονδήποτε άλλο δημοτικό χώρο σε άλλο σωματείο ή φορέα ή
ιδιώτη.
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Κατά τη λήξη της παραχώρησης, της υποχρέωσης απόδοσης του χώρου σε καλή
κατάσταση και στην αποκατάσταση βλαβών και φθορών που τυχόν θα προκληθούν
από την παραχώρηση,
 Ουδεμίας προσθήκης, τροποποίησης ή μεταρρύθμισης του παραχωρούμενου χώρου,
παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 Της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στο γήπεδο και στον
περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, λαμβάνοντας μέριμνα για την ασφαλή διέλευσή τους,
εντός και εκτός του χώρου, για την ελεύθερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, για τη
λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας του χώρου και της εξυπηρέτησης
καταστάσεων ανωτέρας βίας, με την ελεύθερη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα,
ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας κλπ. Γενικά η ασφάλεια των συμμετεχόντων να
βαρύνει, αποκλειστικά, τα μέλη των συμβουλίων τους.
Η χρήση του χώρου να παραχωρηθεί με τη δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης, όποτε
υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης του ακινήτου από το Δήμο. Για τυχόν πράξεις ή συμβάντα
κατά το διάστημα της παραχώρησης, τα οποία υπόκεινται σε ποινικό ή αστικό έλεγχο, την
αποκλειστική ευθύνη να φέρουν τα μέλη των συμβουλίων τους.
Λόγω του μεγάλου όγκου ωρών προπονήσεων, βάσει των προαναφερθέντων αιτημάτων και
κυρίως λόγω του ότι τα νέα προγράμματα προπονήσεων που μας έχουν καταθέσει τα
αθλητικά σωματεία συμπίπτουν ως προς τις ώρες και ημέρες σε αρκετές περιπτώσεις και για
ορισμένα γήπεδα, τα παραχωρητήρια θα εκδοθούν κατόπιν απόλυτης συναίνεσης μεταξύ των
ενδιαφερομένων και αιτηθέντων Σωματείων. Τα παραχωρητήρια αυτά θα εμπεριέχουν τα
προγράμματα χρήσης (προπονήσεων και αγώνων), τα οποία και θα συμφωνηθούν τελικώς.
Πριν την έκδοση των παραχωρητηρίων οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία θα πρέπει να
καταθέσουν στην Υπηρεσία τα τμήματα με τη δυναμικότητα τους σε παιδιά , που θα
σχηματίσουν πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου .
Οι Δημότες να έχουν τη δυνατότητα 2 φορές του μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τα σωματεία,
να μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα του Δήμου.
Τα ανοιχτά γήπεδα tennis, basket, volley και 2 mini γήπεδα στην Δημοτικής Ενότητας
Σταμάτας Θα παραμείνουν στη χρήση των Δημοτών του Δήμου Διονύσου καθόλην τη
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (2019 – 2020).
Το χωμάτινο ανοιχτό γήπεδο Ποδοσφαίρου Ροδόπολης και τα γήπεδα basket και volley
παραμένουν στη χρήση των Δημοτών του Δ. Διονύσου καθόλην τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου ( 2019 – 2020).
Η κερκίδα που έχει τοποθετηθεί στο Ανοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταμάτας δε θα
χρησιμοποιηθεί διότι η τοποθέτησης της δεν έχει γίνει με σύννομες διαδικασίες (στατική μελέτη
, αδειοδότηση, πιστοποίηση ISO κ΄ά. ) και εκκρεμεί η διαδικασία αποξήλωσης .


2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας Απόφασης, καθώς και για την έκδοση Απόφασης παραχωρητηρίων χρήσης
(προπονήσεων και αγώνων), βάσει των νέων διορθωμένων προγραμμάτων που θα
κατατεθούν στην Υπηρεσία και θα συμφωνούν/ συμπίπτουν στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο
πρόγραμμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
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ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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