
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-9-2021  13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

αρ.95), σήμερα την 6ην του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00΄, 

συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13455/2-9-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  5Ο  Η.Δ. 

Παραχώρηση αθλητικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης του Δήμου για την χρήση τους από 

αθλητικά σωματεία που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο. 

 

          Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 

Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: οι κ.κ. 

Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)    Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη    Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Γκιζελή Αλίκη      Χανακούλας Αθανάσιος  

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                   Καβαλάρης Ιωάννης    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 121/6-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:13954/14-9-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Χανακούλας Αθανάσιος 

προσήλθαν κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) η οποία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου 

θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Νάκας Αριστείδης, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Ξυριδάκης Παντελής, 

Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, 

Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλας και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 185, παρ.2 του Ν.3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, «με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 

ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 

κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα». 

Ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του τις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις. 

1. Κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό Κοντολέοντος στο Ψυχικό. 

2. Ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό Ρήγα Φεραίου στο Νέο Ψυχικό. 

3. Ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικολάου Πολίτη στο 

Ψυχικό. 

4. Κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικολάου Πολίτη στο Ψυχικό. 
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Για αυτούς τους χώρους έχουν καταθέσει αιτήματα παραχώρησης τα εξής αθλητικά σωματεία. 

Συνημμένα παραθέτουμε τα σχετικά αιτήματα. 

1. Αθλητική Ένωση Ψυχικού (ΑΕΨ), έτος ίδρυσης 1985, για το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

στην οδό Κοντολέοντος και το ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και το κλειστό γήπεδο 

αθλοπαιδιών στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικολάου Πολίτη στο Ψυχικό. 

2. Ποσειδών Α.Ο. Νέου Ψυχικού, έτος ίδρυσης 1963, για το ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην 

οδό Ρήγα Φεραίου στο Νέο Ψυχικό και το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό 

Κοντολέοντος στο Ψυχικό. 

3. Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης (ΑΟΦ), έτος ίδρυσης 1956, για το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

στην οδό Κοντολέοντος στο Ψυχικό. 

Για την παραχώρηση προτείνονται οι εξής όροι. 

1. Η παραχώρηση γίνεται για προπονήσεις κατά τις απογευματινές ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

15:00-22:00 και Σάββατο και Κυριακή 09:00-15:00. Επίσης διατίθενται για αγώνες σύμφωνα με 

το πρόγραμμα αγώνων που θα καταθέσουν τα σωματεία. 

2. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αποκλειστικά κοινωφελής και προάγει τα ιδεώδη 

του αθλητισμού κατά κύριο λόγο στη νεολαία του Δήμου μας. 

3. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την συντήρηση των παραχωρηθέντων αθλητικών εγκαταστάσεων 

από τις συνήθεις φθορές χρήσης. Για την διαπίστωση των φθορών (αν οφείλονται στην χρήση 

από τα συγκεκριμένα σωματεία ή όχι) υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

4. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την φύλαξη και καθαριότητα των παραχωρηθέντων αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

5. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την ασφάλιση των αθλουμένων κατά τις ώρες παραχώρησης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

6. Στην περίπτωση που τα σωματεία συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες υποχρεούνται να 

προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των 

παραχωρηθέντων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Τα σωματεία θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα καταθέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 

αρμόδια Υπηρεσία έγγραφο υπογεγραμμένο με τις ώρες προπονήσεων τους και αγώνων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει συνεννόηση και με τους Συλλόγους Γονέων για τις ώρες 

που γίνεται χρήση των γηπέδων από αυτούς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει επί των αιτημάτων για την χρονιά Σεπτεμβρίου 

2021 – Αυγούστου 2022. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 185 παρ.2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση αθλητικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης του Δήμου για την χρήση τους 

από αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ.2 του Ν. 3463/2006, για την 

χρονιά Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, ως ακολούθως: 

1. Αθλητική Ένωση Ψυχικού (ΑΕΨ), έτος ίδρυσης 1985, για το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

στην οδό Κοντολέοντος στο Ψυχικό και το ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και το κλειστό 

γήπεδο αθλοπαιδιών στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικολάου Πολίτη στο Ψυχικό. 

2. Ποσειδών Α.Ο. Νέου Ψυχικού, έτος ίδρυσης 1963, για το ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην 

οδό Ρήγα Φεραίου στο Νέο Ψυχικό και το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό 

Κοντολέοντος στο Ψυχικό. 

3. Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέης (ΑΟΦ), έτος ίδρυσης 1956, για το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

στην οδό Κοντολέοντος στο Ψυχικό. 

Για την παραχώρηση ισχύουν οι εξής όροι: 

1. Η παραχώρηση γίνεται για προπονήσεις κατά τις απογευματινές ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

15:00-22:00 και Σάββατο και Κυριακή 09:00-15:00. Επίσης διατίθενται για αγώνες σύμφωνα με 

το πρόγραμμα αγώνων που θα καταθέσουν τα σωματεία. 

2. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι αποκλειστικά κοινωφελής και προάγει τα ιδεώδη 

του αθλητισμού κατά κύριο λόγο στη νεολαία του Δήμου μας. 

3. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την συντήρηση των παραχωρηθέντων αθλητικών εγκαταστάσεων 

από τις συνήθεις φθορές χρήσης. Για την διαπίστωση των φθορών (αν οφείλονται στην χρήση 

από τα συγκεκριμένα σωματεία ή όχι) υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

4. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την φύλαξη και καθαριότητα των παραχωρηθέντων αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

5. Τα σωματεία αναλαμβάνουν την ασφάλιση των αθλουμένων κατά τις ώρες παραχώρησης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

6. Στην περίπτωση που τα σωματεία συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες υποχρεούνται να 

προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των 

παραχωρηθέντων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Τα σωματεία θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα καταθέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 

αρμόδια Υπηρεσία έγγραφο υπογεγραμμένο με τις ώρες προπονήσεων τους και αγώνων. 

ΑΔΑ: ΩΞΦ5ΩΗ8-ΠΞΟ



 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει συνεννόηση και με τους Συλλόγους Γονέων για τις ώρες 

που γίνεται χρήση των γηπέδων από αυτούς. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  13ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

6- 9- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 14-9-2021 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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