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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 520/2015 Α.Δ.Σ με θέμα: «Κανονισμός παραχώρησης 
σχολικών γυμναστηρίων σε Αθλητικούς Συλλόγους», ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών 
γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας. 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38668/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η 
οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 

 
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γιαννακόπουλος 
Κοσμάς, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) 
Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καραλαριώτου 
Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 
24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής 
Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 
31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) 
Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) 
Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τάχος Δημήτριος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 
42) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γούλας 

Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Κυριτσάκας Βάιος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) 
Παπαδημητρίου Βασίλειος και 7) Τερζούδης Χρήστος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του 
ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού 
των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. 
Απόστολου Καλογιάννη. 

 
 

Σελίδα 1 από 3 

ΑΔΑ: ΨΙ43ΩΛΞ-ΧΕ3



 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Τροποποίηση της με αριθμ. 520/2015 Α.Δ.Σ με θέμα: «Κανονισμός παραχώρησης σχολικών 
γυμναστηρίων σε Αθλητικούς Συλλόγους», ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων από 
Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τα άρθρα 41 & 50 του Ν. 1566/85. 
3. Το άρθρο 93 του Ν. 3463/06. 
4. Τη με αρ. 520/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Κανονισμός παραχώρησης σχολικών 

γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους». 
5. Τη με αρ. 641/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της 520/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: 

«Κανονισμός παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους», ως 
προς τα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων από Αθλητικού Συλλόγους της 
Λάρισας. 

6. Τη με αρ. 721/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της 641/2016 Α.Δ.Σ με θέμα: 
"Τροποποίηση της 520/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Κανονισμός παραχώρησης σχολικών 
γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους", ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών 
γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας. 

7. Τη με αριθμ. 643/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 520/2015 Α.Δ.Σ 
με θέμα: Κανονισμός παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς 
συλλόγους, ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων από αθλητικούς 
συλλόγους της Λάρισας. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 38099/23-09-2020 εισήγηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου 
Καλογιάννη, η οποία έχει ως εξής: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 520/2015 Απόφαση του Δ.Σ με θέμα «Κανονισμός 
παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους, ως προς τα τέλη χρήσης των 
σχολικών γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας», και προτείνουμε τη μείωση του 
τέλους χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων από τους αθλητικούς συλλόγους για το 
διάστημα από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, με το σκεπτικό ότι αυτή θα επιφέρει 
και αντίστοιχες μειώσεις στις συνδρομές των μελών των συλλόγων ως εξής:  

Κάθε σύλλογος οφείλει είτε εφάπαξ είτε σε τρείς (3) δόσεις (μία ανά τρίμηνο) να πληρώσει 
ποσό ίσο με 80 € το έτος αντί των 120 € το έτος, πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών 
κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα. Εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών 
συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 120 € το έτος αντί των 
180 € το έτος. 

Έως τέλος Οκτωβρίου μπορούν οι Αθλ. Σύλλογοι να εξοφλούν τις οφειλές της προηγούμενης 
χρονιάς. Εφόσον δεν τακτοποιηθεί η οφειλή δεν μπορούν να κάνουν χρήση των γυμναστηρίων. 

Κατά τα λοιπά η με αρ. 520/2015 ΑΔΣ παραμένει ως έχει. 
9. Την πρόταση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη κατά τη γενομένη 

συζήτηση να γίνει μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου 
Λαρισαίων που πληρώνουν σήμερα οι Αθλητικοί Σύλλογοι για όσο διάστημα διαρκεί 
η υγειονομική κρίση λόγω του COVID-19. 
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Σελίδα 3 από 3 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της 520/2015 Α.Δ.Σ που αφορά τον κανονισμό παραχώρησης 

σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους, ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών 
γυμναστηρίων από αθλητικούς συλλόγους της Λάρισας. 

Συγκεκριμένα, εγκρίνει τη μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου 
Λαρισαίων που πληρώνουν σήμερα οι Αθλητικοί Σύλλογοι για όσο διάστημα διαρκεί υγειονομική 
κρίση λόγω COVID-19, με το σκεπτικό ότι αυτή θα επιφέρει και αντίστοιχες μειώσεις στις συνδρομές 
των μελών των συλλόγων ως εξής: 

Κάθε σύλλογος οφείλει είτε εφάπαξ είτε σε τρείς (3) δόσεις (μία ανά τρίμηνο) να πληρώσει 
ποσό ίσο με 40 € το έτος αντί των 120 € το έτος, πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών 
κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα. Εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών 
συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, το ποσό της ώρας θα είναι 60 € το έτος αντί των 180 € το 
έτος. 

Έως τέλος Οκτωβρίου μπορούν οι Αθλητικοί Σύλλογοι να εξοφλούν τις οφειλές της 
προηγούμενης χρονιάς. Εφόσον δεν τακτοποιηθεί η οφειλή δεν μπορούν να κάνουν χρήση των 
γυμναστηρίων. 

Κατά τα λοιπά η με αρ. 520/2015 ΑΔΣ παραμένει ως έχει. 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΙ43ΩΛΞ-ΧΕ3
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