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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αριθ. Απόφασης 169/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παραχώρηση
χρήσης
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
Αποχωρήσεις: Ουδείς.
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ΑΔΑ: ΩΝΕΜΩΗΔ-ΡΔΚ
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 17ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11310/4-4-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού
δραστηριοτήτων αθλητισµού και Νέας Γενιάς, της ∆/νσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», «περί
αρµοδιοτήτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου», και του άρθρου 5 του κανονισµού λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χαλανδρίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για
την παραχώρηση χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε νοµικά πρόσωπα, σωµατεία
συλλόγους, φορείς κλπ.
Το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών και το ¨Αµίλληµα¨ –
Ερευνητικό Κέντρο Παιχνιδιού & Άσκησης, µε τη συνεργασία πολλών Πανεπιστηµίων, της
Επιτροπής Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλων φορέων, εδώ κι αρκετά χρόνια
διεξάγουν ετησίως µια ιδιαίτερη διαπανεπιστηµιακή διοργάνωση.
Η εν λόγω διοργάνωση, διεξάγεται στην Αττική και η χρονική περίοδός υλοποίηση της έχει
οριστεί να είναι κοντά στην «Ηµέρα της Ευρώπης», δηλαδή στις 9 Μαΐου.
Το Πάντειο Πανεπιστήµιο, µε το υπ΄αρ. 10867/31-03-2017 έγγραφό του ζητά την αρωγή του
∆ήµου στη διεξαγωγή των αγώνων στα πλαίσια της ανωτέρω διοργάνωσης και αιτείται τη
δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου του ∆ηµοτικού Αθλητικού
Κέντρου «Νικ. Πέρκιζας», για τη διεξαγωγή της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Φοιτητικού
Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των διαπανεπιστηµιακών αγώνων.
Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σε δύο ηµέρες, ως κάτωθι:

Πέµπτη 11/05/2017

Παρασκευή 12/05/2017

Ώρα : 09:00 - 15:00

Ώρα : 09:00 - 15:00

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο για την υλοποίηση των αγώνων, υποχρεούται να έχει προβλέψει την
παρουσία ιατρού.
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, θα έχει την αποκλειστική
ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους αθλητές ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης των χώρων από αυτούς.
Υποχρεούται επίσης να αποκαταστήσει πάσης φύσεως ζηµιά και φθορά που θα προκληθεί,
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας της πρόκλησης.
Τέλος, δεσµεύεται να τηρήσει στο ακέραιο τα όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χαλανδρίου, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.
463/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου ουδεµία ευθύνη φέρει, για πάσης φύσεως ατυχήµατα, προκληθησόµενα
κατά τη διάρκεια της χρήσης των χώρων, για τη διεξαγωγή των αγώνων.
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ΑΔΑ: ΩΝΕΜΩΗΔ-ΡΔΚ
Η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης περί δωρεάν ή µη παραχώρησης χρήσης του
γηπέδου ποδοσφαίρου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω αθλητικής εκδήλωσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει οµόφωνα
τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου του ∆ηµοτικού Αθλητικού
Κέντρου «Νικ.Πέρκιζας», για τη διεξαγωγή της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Φοιτητικού
Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των διαπανεπιστηµιακών αγώνων.
Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σε δύο ηµέρες, ως κάτωθι:

Πέµπτη 11/05/2017

Παρασκευή 12/05/2017

Ώρα : 09:00 - 15:00

Ώρα : 09:00 - 15:00

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο για την υλοποίηση των αγώνων, υποχρεούται να έχει προβλέψει την
παρουσία ιατρού.
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, θα έχει την αποκλειστική
ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους αθλητές ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης των χώρων από αυτούς.
Υποχρεούται επίσης να αποκαταστήσει πάσης φύσεως ζηµιά και φθορά που θα προκληθεί,
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας της πρόκλησης.
Τέλος, δεσµεύεται να τηρήσει στο ακέραιο τα όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χαλανδρίου, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.
463/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου ουδεµία ευθύνη φέρει, για πάσης φύσεως ατυχήµατα, προκληθησόµενα
κατά τη διάρκεια της χρήσης των χώρων, για τη διεξαγωγή των αγώνων.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 169/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 12/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ
Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΠΡΑΣΣΟΣ
Ν.,
ΚΑΡΑΤΖΑ
Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Π.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.
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