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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/15-1-2019  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  6/2019 
Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του 

κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου 
Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΝΗΡΗΙΣ» 
Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018 – 2019. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 15 Ιανουαρίου 
2019 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 456/11-1-2019 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 19 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος- Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Δήμας Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Σταμούλης Ιωάννης 

Κοσμόπουλος Ελευθεριος  Βογιατζή Εμμανουέλα 
Δρυμούσης Κων/νος  Σωτηρίου Γεώργιος 

Κορώσης Σπυρίδων . Παπανίκος Δημήτριος 
Καράμπελας Κων/νος  Λέλης Μελέτιος 

Ρήγα Ιωάννα  Μαρινάκης Ιωάννης 

Φυλακτός Κων/νος  Πιλίλης Σωτήριος 
Καστάνη Αικατερίνη  Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κολάτας Ιωάννης  Δρένης Αθανάσιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη  Γρίβα Παναγιώτα 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Χοροζάνης Αντώνιος 

Φωτίου Σταύρος του Κων  -------- 

Βαρελάς Κλεάνθης  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Μπερδελής Γεώργιος  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Μαργέτης Παναγιώτης  -------- 

Μιχάλαρος Ιωάννης  Λιώτας Δημοσθ.  - Πρόεδρος 

  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου  
   

        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος        
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 
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         Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 6
ο
 θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου την 
υπ’ αριθ. 18/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας περί «Περί 
δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1

ου
 Γυμνασίου 

Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΝΗΡΗΙΣ» Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018 – 
2019»  η οποία έχει ως εξής:. 
 

«Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει 
αντικειμένου, ο κος Πρόεδρος θέτει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: α) το 
από 23/09/2018 αίτημα του  Αθλητικού Συλλόγου   Μεγάρων «ΝΗΡΗΙΣ» με το οποίο 
ζητά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1

ου
 Γυμνασίου Μεγάρων για τις 

προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, κάθε Κυριακή και ώρες 17:00 – 18:30 
κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και την 30/06/2019.  2) τo  υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 260/26-10-2018   έγγραφο  του κου Γεωργίου Τσέλλου Διευθυντή του 1

ου
 

Γυμνασίου Μεγάρων περί έγκρισης παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1
ου

 
Γυμνασίου  Μεγάρων  στον  Αθλητικό  Όμιλο  «ΝΗΡΗΙΣ» για τις προπονήσεις των 
αθλητών του.  
       Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος αναφέρει ότι, η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 
Μεγάρων με την υπ’αριθ. 29/2018 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της ενέκρινε 
ομόφωνα την παραχώρηση της αίθουσας του κλειστού  Γυμναστηρίου  του 1

ου
 

Γυμνασίου Μεγάρων στον  Αθλητικό Σύλλογο «ΝΗΡΗΙΣ» για τις προπονήσεις των 
αθλητών και αθλητριών τους  από την 01/09/2018 έως και την 30/06/2019 , κάθε 
Κυριακή και ώρες 17:00 – 18:30.  Κατόπιν αυτού η Δ.Ε.Π. πρέπει να λάβει απόφαση 
θετική ή αρνητική σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η γνωμοδότησή της να 
υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
       Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού έλαβε υπόψη της :   
1) το από 23/09/2018 αίτημα του  Αθλητικού Συλλόγου   Μεγάρων «ΝΗΡΗΙΣ» με το 
οποίο ζητά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1

ου
 Γυμνασίου Μεγάρων 

για τις προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, κάθε Κυριακή και ώρες 17:00 – 
18:30 κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και την 30/06/2019.  
2) τo  υπ’ αριθ. πρωτ.: 260/26-10-2018   έγγραφο του κ. Γεωργίου Τσέλλου Διευθυντή 
του 1

ου
 Γυμνασίου Μεγάρων. 

3) την υπ’ αριθ. 29/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής,  
συζήτησε  και αντάλλαξε απόψεις και αφού είδε:  
A) τις διατάξεις του άρθρου 41 του Νόμου 1566/85 και τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

Νόμου 1894/90 σχετικά με την διάθεση διδακτηρίων για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και  

B) τις διατάξεις των εγκυκλίων του ΥΠΕΠΕΘ : α) Δ4/1171/19-12-84,  β) Γ1/153/567/4-
5-88, γ) Δ4/804/16-12-97, δ) Γ1/210/20-2-8,  ε) Γ4/1392/21-12-98,  

σύμφωνα με τα οποία για την παραχώρηση σχολικών χώρων απαιτείται η γνωμοδότηση 
της Σχολικής Επιτροπής προς την οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και εφόσον 
εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις 
υποβάλλονται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο (η υποβολή των εισηγήσεων προς 
τον Νομάρχη έχει καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, (Δημοτικός 
Κώδικας) άρθρο 75, παρ. 1 τομέας στ΄ εδ. 17, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94, 
παρ.4, του Ν.3852/2010, όπου ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται 
και η διάθεση διδακτηρίων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος 
ή για άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας. Σχετικό το έγγραφο Φ.20/2662/3565/Δ1/13-01-
2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά 
την διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημιές και 
καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το 
διδακτήριο ή το Γυμναστήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιμο για την λειτουργία του 
σχολείου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
    Α) Εισηγείται θετικά την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του κλειστού  
Γυμναστηρίου  του 1oυ Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο    Μεγάρων 
«ΝΗΡΗΙΣ» με το οποίο ζητά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1

ου
 

Γυμνασίου Μεγάρων για τις προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, κάθε 
Κυριακή και ώρες 17:00 – 18:30 κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και 
30/06/2019.   
    Ο Αθλητικός Σύλλογος «ΝΗΡΗΙΣ» Μεγάρων οφείλει να φροντίζει ώστε ο χώρος που 
του παραχωρείται, να παραδίδεται κάθε φορά καθαρός και έτοιμος προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί την επόμενη ημέρα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, να 
αποκαθίσταται αμέσως τυχόν φθορά ή ζημία που θα προκληθεί από τις δραστηριότητές 
του και να παραδίδει αμέσως τον χώρο στο σχολείο, εφόσον αυτός ζητηθεί για τις 
ανάγκες Εκπαίδευσης. Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και 
την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει  εξ ολοκλήρου 
ο ανωτέρω φορέας δια της εκπροσώπου του κας Σοφίας Μουστάκα. Σε περίπτωση μη 
τήρησης των ως άνω όρων θα ανακληθεί αμέσως η εν λόγω απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας. 
    Β)  Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2018». 
………………………………………………………………. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 18/2018  απόφαση 
της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις είδε τις Δ/ξεις του άρθρου 41 του Νόμου 1566/85 και τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1894/90  και υπ' αριθ. Δ4/804/16-12-1997 και 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, και τις Δ/ξεις της  περ.17 παρ. 4 του 
άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 Α) Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 

1
ου

 Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΝΗΡΗΙΣ» Μεγάρων για το σχολικό 
έτος 2018 – 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2018 απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας, που αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 6/2019.     
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


