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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/15-1-2019  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 8/2019 
Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού 
γυµναστηρίου του 1ου Γυµνασίου Μεγάρων στον 
Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος»  

για το σχολικό έτος 2018 – 2019. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 15 Ιανουαρίου 
2019 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 19 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος- Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  ∆ήµας Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ρυµούσης Κων/νος  Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων . Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος  Λέλης Μελέτιος 
Ρήγα Ιωάννα  Μαρινάκης Ιωάννης 
Φυλακτός Κων/νος  Πιλίλης Σωτήριος 
Καστάνη Αικατερίνη  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κολάτας Ιωάννης  ∆ρένης Αθανάσιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Κόττας Βασίλειος 
Ρήγα Ελένη  Γρίβα Παναγιώτα 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων  -------- 
Βαρελάς Κλεάνθης  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Μαργέτης Παναγιώτης  -------- 
Μιχάλαρος Ιωάννης  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   
        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος        
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 
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         Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 8ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής του ∆ήµου µας 
περί «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου του 1ου Γυµνασίου 
Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» για το σχολικό έτος  2018-
2019»  η οποία έχει ως εξής:. 
 
«Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
           Εισηγούµενος το τέταρτο θέµα της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει  
αντικειµένου, ο κος Πρόεδρος θέτει στα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας:  α) το 
υπ’αριθ. Πρωτ. 44/17-09-2018 αίτηµα του Αθλητικού  Συλλόγου «Νεανική Εστία 
Μεγαρίδος»  µε το οποίο ζητά την παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου του 1ου 
Γυµνασίου Μεγάρων για τις προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, τις εξής 
ηµέρες και ώρες :  ∆ευτέρα 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00, Πέµπτη 19:00-20:30 , 
Παρασκευή  15:00-19:00, Σάββατο 09:00-13:00 και 18:00 - 20:30  και Κυριακή 09:00-
13:00 και 15:00-18:30,   κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και 30/06/2019.   2) 
τo  υπ’ αριθ. πρωτ.: 260/26-10-2018   έγγραφο  του κου Γεωργίου Τσέλλου ∆ιευθυντή του 
1ου Γυµνασίου Μεγάρων περί έγκρισης παραχώρησης του Κλειστού Γυµναστηρίου του 1ου 
Γυµνασίου  Μεγάρων  στον  Αθλητικό  Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» , για τις 
προπονήσεις των αθλητών του.  
   Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος αναφέρει ότι, η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή 
Μεγάρων µε την υπ’αριθ. 31/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ενέκρινε 
οµόφωνα την παραχώρηση της αίθουσας του κλειστού  Γυµναστηρίου  του 1ου Γυµνασίου 
Μεγάρων στον  Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος»  για τις προπονήσεις των 
αθλητών και αθλητριών τους  από την 01/09/2018 έως και την 30/06/2019 , τις παραπάνω 
ηµέρες και ώρες.   Κατόπιν αυτού η ∆.Ε.Π. πρέπει να λάβει απόφαση θετική ή αρνητική 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η γνωµοδότησή της να υποβληθεί προς έγκριση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
       Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας αφού έλαβε υπόψη της :   
1)το  υπ’αριθ. Πρωτ. 44/17-09-2018 αίτηµα του Αθλητικού  Συλλόγου «Νεανική Εστία 
Μεγαρίδος»  µε το οποίο ζητά την παραχώρηση του κλειστού Γυµναστηρίου του 1ου 
Γυµνασίου Μεγάρων για τις προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, τις εξής 
ηµέρες και ώρες :  ∆ευτέρα 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00, Πέµπτη 19:00-20:30 , 
Παρασκευή  15:00-19:00, Σάββατο 09:00-13:00 και 18:00 - 20:30  και Κυριακή 09:00-
13:00 και 15:00-18:30,   κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και 30/06/2019.   
2) τo  υπ’ αριθ. πρωτ.: 260/26-10-2018   έγγραφο του κ. Γεωργίου Τσέλλου ∆ιευθυντή του 
1ου Γυµνασίου Μεγάρων. 
3) την υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ευτεροβάθµιας 
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) ∆4/1171/19-12-84,   β) Γ1/153/567/4-5-
88, γ) ∆4/804/16-12-97, 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 ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας και εφόσον 
εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη της ο φάκελος της αίτησης µε τις σχετικές εισηγήσεις 
υποβάλλονται για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (η υποβολή των εισηγήσεων προς τον 
Νοµάρχη έχει καταργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, (∆ηµοτικός 
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 ∆ήµου περιλαµβάνεται και η 
διάθεση διδακτηρίων για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος ή για 
άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας. Σχετικό το έγγραφο Φ.20/2662/3565/∆1/13-01-2016 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 
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οι επιπλέον δαπάνες φωτισµού, θέρµανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο ή το 
Γυµναστήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιµο για την λειτουργία του σχολείου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
      Α) Εισηγείται θετικά την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του κλειστού  
Γυµναστηρίου  του 1oυ Γυµνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία 
Μεγαρίδος» για τις προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών τους, τις εξής ηµέρες και 
ώρες :  ∆ευτέρα 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00, Πέµπτη 19:00-20:30 , Παρασκευή  
15:00-19:00, Σάββατο 09:00-13:00 και 18:00 - 20:30  και Κυριακή 09:00-13:00 και 15:00-
18:30,   κατά την αγωνιστική περίοδο 01/09/2018 έως και 30/06/2019.       
    Ο Αθλητικός Σύλλογος «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» 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. Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω όρων θα ανακληθεί αµέσως η εν λόγω 
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
      Β)  Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω 
                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 20/2018». 

………………………………………………………………. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 20/2018  απόφαση 
της  ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις είδε τις ∆/ξεις του άρθρου 41 του Νόµου 1566/85 και τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 1894/90  και υπ' αριθ. ∆4/804/16-12-1997 και 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ, και τις ∆/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 

1ου Γυµνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος»  για το 
σχολικό έτος 2018 – 2019, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου µας, που αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 8/2019.     
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης 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 
 ∆ήµαρχος Μεγαρέων 

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


