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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΔΕ Σταμάτας (γήπεδο 5Χ5) στον 

Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ” 

Ο Σύλλογος Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ” αιτείται με το υπ΄αριθμ. 07/26-02-2019 (αρ. πρωτ. 9933/26-
02-2019 Δήμου Διονύσου) έγγραφο προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, τη χρήση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Σταμάτας 5Χ5 (με ασφαλτόστρωση), στο 
πλαίσιο του προπονητικού προγράμματος τοξοβολίας για την εαρινή και θερινή περίοδο, από 01/04/2019 έως 
31/10/2019. 
Οι προπονήσεις θα διεξάγονται καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. 
 
Σε περίπτωση παραχώρησης θεωρούμε σκόπιμο, ο ανωτέρω αναγραφόμενος Αθλητικός Σύλλογος να έχει 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. 

Το παραχωρητήριο που θα εκδοθεί θα δοθεί μόνο για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου και το 
πρόγραμμα που θα αναφέρει. Ο Αθλητικός Σύλλογος 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. 
 

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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
 
1. 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 
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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, (…)”, 

2. 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, 

3. 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” 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) 

5. 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” 

6. 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”. 

7. 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” 

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. Την υπ΄αριθμ. 129/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου με θέμα: “Κατηγοριοποίηση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου” 

10. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα, 

11. Το υπ΄αριθμ. 07/26-02-2019 (αρ. πρωτ. 9933/26-02-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Συλλόγου 
Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ” 

12. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση παραχώρησης του Ανοιχτού 
Δημοτικού Γηπέδου Σταμάτας 5Χ5 στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ”, ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την παραχώρηση του Ανοιχτού Δημοτικού Γηπέδου Σταμάτας 5Χ5 (με ασφαλτόστρωση) για 

χρήση (προπονήσεις τοξοβολίας) στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ”, για το διάστημα από 
01/04/2019 έως 31/10/2019, Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. 

2. Ο ανωτέρω αναγραφόμενος Φορέας “κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ΔΕ Σταμάτας” να έχει 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 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

 Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 


