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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Καθορισμός Τελών χρήσης Αθλητικών χώρων ( των  Δημοτικών Σταδίων – 

Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δ.Α.Κ ) για την περίοδο 2022 - 2023». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.9107/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 300 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Τμήματος Πολιτισμού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής: 

«…Έχοντας υπόψη : 

1. Την αριθμ. Αποφ. 505/17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός 

Δημοτικού Τέλους Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2018) 

α) καμία αποζημίωση και κανένα τέλος, είτε για αγώνες, είτε για προπονήσεις, 

ερασιτεχνών αθλητών ή τμημάτων συλλόγων οι οποίοι συμμετέχουν σε τοπικά είτε σε 

εθνικά πρωταθλήματα. 

β)Υποχρεούνται σε καταβολή τέλους χρήσης μόνο τα τμήματα εκείνα των σωματείων και 

των συλλόγων, για τα οποία εισπράττεται μηνιαία συνδρομή .  

ΑΔΑ: ΩΖΑ2ΩΞΧ-ΡΙΔ



 

+Το τέλος χρήσης των ανωτέρω χώρων, ορίζεται σε 3€ ανά ώρα και ανά χώρο χρήσης. 

Η χρήση των χώρων πάντα θα γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται 

απ' τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου και τον αθλητικό κανονισμό. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. (Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας) όπου ορίζεται ότι :«Το 

συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:: 1. 

Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:β) την αξιοποίηση των ακινήτων του 

δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που 

βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 

3. Την αριθ. ΑΔΣ 144/2021 (Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων  

4. Σύμφωνα με το αρθ. 25 του Ν.1828/89 παρέχεται η δυνατότητα επιβολής 

ανταποδοτικού τέλους για λογαριασμό του Δήμου σε βάρος αυτών που χρησιμοποιούν 

διαρκώς ή πρόσκαιρα αθλητικές εγκαταστάσεις. Βασική προϋπόθεση για την χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους. 

5. Τις αιτήσεις κάθε χρόνο των πολιτών και αθλητικών συλλόγων για τη χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  

6. Την εισήγηση της υπηρεσίας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τον καθορισμό των Τελών χρήσης των Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – 

Δ.Α.Κ .» Πρέβεζας για την περίοδο 2022 - 2023 σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες : 

Τέλος χρήσης Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δ.Α.Κ . 

1. Η Προπονητική περίοδος για χρήση από τις ακαδημίες ( Στίβου – Ποδοσφαίρου -Μπάσκετ – 

Βόλεϊ, κ.τ.λ. ) ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ (3 € ) ανά ώρα  

2.. Οι αγώνες πρωταθλημάτων ( Βόλεϊ – Μπάσκετ – Ποδοσφαίρου ) θα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

3. Οι αγώνες τοπικού πρωταθλήματος και κυπέλλου θα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

4. Ο αγώνας παιδικού εφηβικού πρωταθλήματος είναι ΔΩΡΕΑΝ 

5. Η παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων για αγώνες Επίδειξης για το κοινό ,είναι ΔΩΡΕΑΝ 

εφόσον δεν υπάρχει αντίτιμο. 

6. Η παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων για Συναυλίες -Θέατρα ορίζεται στο ποσό των 

χιλίων ευρώ (1.000 € ). 

7. Το τέλος χρήσης των Διαδρόμων του Στίβου από (Πολίτες , φοιτητές, μαθητές, σώματα 

ασφαλείας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ): 

ΔΩΡΕΑΝ..».  

     Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Ο κ. Κύρλας δήλωσε κατά διότι  ο Δήμος πρέπει να προσφέρει τις αθλητικές εγκαταστάσεις 

στους δημότες δωρεάν. 

ΑΔΑ: ΩΖΑ2ΩΞΧ-ΡΙΔ



 

      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την  επιβολή δημοτικών   

τελών χρήσης των Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δ.Α.Κ .» Πρέβεζας για την 

περίοδο 2022 - 2023 σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες : 

 

      Τέλος χρήσης Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δ.Α.Κ . 

1. Η Προπονητική περίοδος για χρήση από τις ακαδημίες ( Στίβου – Ποδοσφαίρου -Μπάσκετ – 

Βόλεϊ, κ.τ.λ. ) ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ (3,00 € ) ανά ώρα  

2.. Οι αγώνες πρωταθλημάτων ( Βόλεϊ – Μπάσκετ – Ποδοσφαίρου ) θα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

3. Οι αγώνες τοπικού πρωταθλήματος και κυπέλλου θα είναι ΔΩΡΕΑΝ 

4. Ο αγώνας παιδικού εφηβικού πρωταθλήματος είναι ΔΩΡΕΑΝ 

5. Η παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων για αγώνες Επίδειξης για το κοινό, είναι ΔΩΡΕΑΝ 

εφόσον δεν υπάρχει αντίτιμο. 

6. Η παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων για Συναυλίες -Θέατρα ορίζεται στο ποσό των 

χιλίων ευρώ (1.000 €). 

 

7. Το τέλος χρήσης των Διαδρόμων του Στίβου από (Πολίτες , φοιτητές, μαθητές, σώματα 

ασφαλείας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ): 

ΔΩΡΕΑΝ. 
 

 
  Ο κ. Κύρλας μειοψήφησε. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  371/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΑ2ΩΞΧ-ΡΙΔ
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