ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 8466/20-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς
Ιωάννης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα,
18. Καλούδης Κων/νος, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21. Γρηγορέας Ιωάννης, 22.
Γεωργίου Δημήτριος, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Χρυσουλάκης Φώτιος, 26.
Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29. Τσατσούλη Αναστασία, 30.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34.
Πίκουλα Αργυρώ και 35. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2.
Κούρτης Ανδρέας, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4. Καπίρη Ελένη 5. Αγαδάκος Γεώργιος και 6. Ευσταθίου
Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης και ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 115/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης του Δ΄ Αθλητικού Κέντρου

(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πούλος Νικηφόρος, Ευσταθίου, Κουρής,
Χρυσουλάκης, Καλούδης Πανταζόπουλος, Ασβεστάς, Αναγνώστου και Πίκουλα)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΠΑΟΔΗΛ» κ. Γιαννόπουλος, που εισηγήθηκε το
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 41/2015
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΗΛ με την οποία παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις
παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με την διαχείριση και εκμετάλλευση του Δ΄ Αθλητικού Κέντρο :
1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση του Δ΄ Αθλητικού Κέντρου να παραμείνει στον ΠΑΟΔΗΛ. Θα πρέπει
όμως να εξασφαλιστεί το προσωπικό που θα το λειτουργεί, με πέντε τουλάχιστον υπαλλήλους, σύμφωνα
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με την μελέτη που κατέθεσε το Αθλητικό Τμήμα του Νομικού Προσώπου. καθώς και το ποσό επισκευής
των εγκαταστάσεων μέσω δανείου, εφόσον αυτό είναι εφικτό (150.000,00 €) .
2. Η διαχείριση του γηπέδου από 16.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ., τις καθημερινές θα γίνεται από τα σωματεία
της πόλης, τα οποία θα το χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις των ομάδων τους αναλαμβάνοντας (για την
ώρα της χρήσης τους) την ασφάλεια των αθλητών, θεατών, καθώς και την καθαριότητα, ενώ από τις
20.00 μ.μ. έως τις 23.00 μ.μ. τις καθημερινές καθώς και τα Σαββατοκύριακα, το γήπεδο θα μισθωθεί σε
εταιρεία που έχει σχέση με τον αθλητισμό, δηλαδή θα διοργανώνει αθλητικές δράσεις, πρωταθλήματα,
εκδηλώσεις κ.ά., (με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό) για τα επόμενα 5 έτη, καταβάλλοντας αντίτιμο
στον ΠΑΟΔΗΛ , αφού θα αναλάβει με δικό της κόστος να επισκευάσει το καλοκαίρι του 2015 όλα τα
απαραίτητα για τις εγκαταστάσεις: αντικατάσταση χλοοτάπητα, επισκευή αποδυτηρίων, εντευκτηρίου και
προβολέων κ.ά..
3. Το κυλικείο να δημοπρατηθεί από το ΠΑΟΔΗΛ, όπως όλα τα κυλικεία με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος διευκρίνισε ότι μετά από σχετική έρευνα, δεν
κατέστη δυνατή η εναλλακτική πρόταση της δανειοδότησης του ΠΑΟΔΗΛ με το ποσό των 150.000,00 €.
Στη συνέχεια και μετά την εξέταση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΗΛ, ο
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Γιαννόπουλος, πρότεινε ως μόνη λύση αυτή της μίσθωσης σε εταιρεία μετά
από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά και μετά από ονομαστική
ψηφοφορία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Δουβή, Αντύπα, Τσατσούλη, Μαργαρώνη και Σόφη)
Η διαχείριση και εκμετάλλευση του Δ΄ Αθλητικού Κέντρου Ηλιούπολης θα γίνει ως εξής :
1. Η διαχείριση του γηπέδου από 16.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ., τις καθημερινές θα γίνεται από τα σωματεία
της πόλης, τα οποία θα το χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις των ομάδων τους αναλαμβάνοντας (για την
ώρα της χρήσης τους) την ασφάλεια των αθλητών, θεατών, καθώς και την καθαριότητα, ενώ από τις
20.00 μ.μ. έως τις 23.00 μ.μ. τις καθημερινές καθώς και τα Σαββατοκύριακα, το γήπεδο θα μισθωθεί σε
εταιρεία που έχει σχέση με τον αθλητισμό, δηλαδή θα διοργανώνει, αθλητικές δράσεις, πρωταθλήματα,
εκδηλώσεις κ.ά., (με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό) για τα επόμενα 5 έτη, καταβάλλοντας αντίτιμο
στον ΠΑΟΔΗΛ, αφού θα αναλάβει με δικό της κόστος να επισκευάσει το καλοκαίρι του 2015 όλα τα
απαραίτητα για τις εγκαταστάσεις: αντικατάσταση χλοοτάπητα, επισκευή αποδυτηρίων, εντευκτηρίου και
προβολέων κ.ά..
Το κυλικείο να δημοπρατηθεί από το ΠΑΟΔΗΛ, όπως όλα τα κυλικεία με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.4.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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