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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  186/2016 
Περί παραχώρησης δωρεάν της χρήσης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
µας στο δηµοτ. Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 
  
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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 Ακολουθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την   υπ’ αριθ. 241/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων περί «Έγκριση υποβολής 
αιτήµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων για την παραχώρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Μεγαρέων στο Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» η οποία έχει 
ως εξής :  
 

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θέτει υπόψη των µελών του ότι το Ν.Π.∆.∆. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» έχει ως σκοπό 
ύπαρξης πλην των άλλων και την προαγωγή του αθλητισµού. 

Για την άσκηση των ανωτέρων αρµοδιοτήτων και την εκτέλεση των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων του νοµικού προσώπου, απαιτείται η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται στον ∆ήµο Μεγαρέων και πιο συγκεκριµένα:  

1. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων (γήπεδο Βύζαντα). 
2. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Περάµου.   
3. ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Νέας Περάµου «Γεώργιος Τσαλδάρης». 
4. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 µε συνθετικό χλοοτάπητα στη συνοικία Μελί. 
5. ∆ηµοτικό στάδιο «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» που περιλαµβάνει τις κάτωθι 

εγκαταστάσεις:  
α.   Κλειστό γυµναστήριο Μεγάρων "Αλέκος Σάλτας". 
β.   Γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα µε στίβο 400 µ. 
γ.   Κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισµού. 
δ.   Ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης. 
ε.   2 ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 
στ. Γήπεδο ποδοσφαίρου 9Χ9 µε πλαστικό χλοοτάπητα. 

6. Ανοικτό γήπεδο χειροσφαίρισης. 
7.    ∆ηµοτικό ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης Νέας Περάµου. 

     8.    Κλειστό γυµναστήριο 8ου δηµοτικού σχολείου Μεγάρων. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2  του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, 

(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των 
δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων από τους ∆ήµους σε νοµικά πρόσωπα που ασκούν 
αποκλειστικά και µόνο κοινωφελή δραστηριότητα ή που προάγουν τα τοπικά συµφέροντα, 
προϋποθέσεις που πληροί στο ακέραιο το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού 
του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος». 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως εγκρίνει 
την υποβολή αιτήµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης για τη δωρεάν 
παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Μεγαρέων ως ακολούθως: 

• Είδος παραχώρησης: παραχώρηση χρήσης µε δικαίωµα εκµετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
& Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος». 

• ∆ιάρκεια παραχώρησης: µέχρι την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε νέα απόφασή του. Σε ενδεχόµενο κατάργησης του Ν.Π.∆.∆. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»  η χρήση των 
παραχωρούµενων ακινήτων επανέρχεται στον ∆ήµο Μεγαρέων. 

• Επισκευή – Συντήρηση: οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των 
παραχωρουµένων αθλητικών εγκαταστάσεων θα βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» εκτός από εκείνες που 
λόγω αδυναµίας των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του 
∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» θα βαρύνουν τον ∆ήµο Μεγαρέων. 

Η λήψη της ανωτέρω απόφασης έχει αµιγώς θεσµικό χαρακτήρα, καθώς τα ανωτέρω 
ακίνητα χρησιµοποιούνται από το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του 
∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» την ηµεροµηνία σύστασής του και δεν παραχωρήθηκαν 
κατά τη συγχώνευση των προηγούµενων νοµικών προσώπων. 
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  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη του 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) και µετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει, την υποβολής αιτήµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων για την 

παραχώρηση των κάτωθι αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Μεγαρέων στο Ν.Π.∆.∆. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»: 
α.  ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων (γήπεδο Βύζαντα). 
β.  ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Περάµου.   
γ.  ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Νέας Περάµου «Γεώργιος Τσαλδάρης». 
δ.  ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 µε συνθετικό χλοοτάπητα στη συνοικία   
    Μελί. 
ε.  ∆ηµοτικό στάδιο «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» που περιλαµβάνει  τις εξής  
     εγκαταστάσεις:  

i. Κλειστό γυµναστήριο Μεγάρων "Αλέκος Σάλτας". 
ii. Γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα µε στίβο 400 µ. 
iii. Κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισµού. 
iv. Ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης. 
v. 2 ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 
vi. Γήπεδο ποδοσφαίρου 9Χ9 µε πλαστικό χλοοτάπητα. 

στ. Ανοικτό γήπεδο χειροσφαίρισης. 
ζ.   ∆ηµοτικό ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης Νέας Περάµου. 
η.  Κλειστό γυµναστήριο 8ου δηµοτικού σχολείου Μεγάρων 

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 241/2016. 
---------------------------- 

        Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 241/2016  απόφαση 
∆ιοικητικού Σ/λίου του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού 
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων . 
       Αφού είδε και τις διατάξεις της  της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του 
Ν.3463/2006. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 241/2016 απόφαση του ∆ιοικ. Σ/λίου. του ∆ηµοτικού 
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων 
και την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης των κάτωθι αθλητικών εγκαταστάσεων του 
∆ήµου Μεγαρέων στο ανωτέρω Ν.Π.∆.∆.: 
α.  ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων (γήπεδο Βύζαντα). 
β.  ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Περάµου.   
γ.  ∆ηµοτικό κλειστό γυµναστήριο Νέας Περάµου «Γεώργιος Τσαλδάρης». 
δ. ∆ηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 µε συνθετικό χλοοτάπητα στη συνοικία     

Μελί. 
ε. ∆ηµοτικό στάδιο «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» που περιλαµβάνει  τις εξής  

εγκαταστάσεις:  
vii. Κλειστό γυµναστήριο Μεγάρων "Αλέκος Σάλτας". 
viii. Γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικού χλοοτάπητα µε στίβο 400 µ. 
ix. Κλειστό προπονητήριο κλασικού αθλητισµού. 
x. Ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης. 
xi. 2 ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 
xii. Γήπεδο ποδοσφαίρου 9Χ9 µε πλαστικό χλοοτάπητα. 

στ. Ανοικτό γήπεδο χειροσφαίρισης. 
ζ.   ∆ηµοτικό ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης Νέας Περάµου. 
η.  Κλειστό γυµναστήριο 8ου δηµοτικού σχολείου Μεγάρων 
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 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 186/2016.     
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


