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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

 
Απόσπασμα  Απόφασης  ∆ημοτικού  Συμβουλίου  ∆ήμου  Ιλ ίου  

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Ιλίου στην έκτακτη συνεδρίασή του την Τετάρτη 24 

Μαΐου 2017, με την υπ’ αριθμ.168/2017 Απόφασή του (Αρ. Πρωτ. 22773/26.05.2017) 

σχετικά με την αφαίρεση αθλητικών εγκαταστάσεων και ζωτικής σημασίας χώρων του 

∆ήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4414/2016: 

Εκφράζει την καθολική αγανάκτηση των κατοίκων του ∆ήμου, καταγγέλλει και καταδικάζει τις 

αυθαίρετες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης να αφαιρέσει υψίστης σημασίας χώρους του ∆ήμου 

με το άρθρο 53 του Ν.4414/2016. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ο περιβάλλων χώρος αυτών, είχαν παραχωρηθεί  στο ∆ήμο 

Ιλίου για  χρήση με το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (Νόμο Πολιτεία), από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού.  

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4414/2016, στις 09.08.2016, αφαιρούνται από τον ∆ήμο και 

παραχωρούνται στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», που 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ικαίου.  

Οι χώροι όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

 Το ∆ημοτικό Στάδιο Ιλίου (στίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου),  

 Το Γήπεδο Ποδοσφαιρικών Ακαδημιών ∆ήμου Ιλίου,  

 Ο χώρος πρόσβασης των δύο γηπέδων,  

 Ο περιβάλλων χώρος των δύο παραπάνω γηπέδων,  

 Ο χώρος εκδηλώσεων των Πολιτιστικών και Εθνικοτοπικών Συλλόγων και Αθλητικών 

Σωματείων,  

 Το φυτώριο του ∆ήμου. 

Καθώς επίσης, χώροι που χρησιμοποιούνται από τον ∆ήμο και τους πολίτες του, για 

περισσότερο από 30 χρόνια: 
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 Το Γήπεδο Μπάσκετ επί της οδού Ελευσινίων Μυστηρίων,  

 Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5, επί της Λ. Φυλής,  

 Το χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Ελευσινίων Μυστηρίων, ο 

οποίος έχει προταθεί στο ΕΣΠΑ ως πράσινο σημείο ανακύκλωσης, 

 Το αμαξοστάσιο του ∆ήμου και ο χώρος που στεγάζεται η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Απορριμμάτων & Πρασίνου και η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.  

να επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ για ΧΡΗΣΗ στο ∆ήμο, για να μπορούν αφενός να τους 

χρησιμοποιούν ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ όλοι οι πολίτες και φορείς της πόλης και αφετέρου ο ∆ήμος 

Ιλίου να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του.  

 Να υλοποιήσει τη ∆ΕΣΜΕΥΣΗ του o Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης και να 

προχωρήσει σε Νομοθετική ρύθμιση που να αποκαθιστά το σύνολο του προβλήματος 

που έχει προκληθεί.  

 Ο ∆ήμος Ιλίου να εκδώσει και να διανείμει ενημερωτικό έντυπο σε όλες τις οικογένειες, 

τους Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους, τα Αθλητικά Σωματεία και τους Φορείς 

της πόλης και 

 ∆ηλώνει απερίφραστα ότι ο ∆ήμος Ιλίου θα αγωνιστεί σκληρά, με δράσεις και 

κινητοποιήσεις, μέχρι τελικής δικαίωσης του ∆ήμου και των ∆ημοτών μας. 

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τοπικής και 

πανελλαδικής εμβέλειας. 

 Να ενημερωθούν οι αρχηγοί των κομμάτων και οι Βουλευτές. 



 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ‐  ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ίλιον, ……/……/…… 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ………………….………………………………………………………………... 

Αποφασίζει: 

 Στηρίζει  την  168/2017  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ιλίου, 

σχετικά με την αφαίρεση αθλητικών εγκαταστάσεων και ζωτικής σημασίας χώρων 

του Δήμου. 

 

 Συμμετέχει στις δράσεις που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή, μέχρι να επανέλθει 

η χρήση των παραπάνω χώρων στον Δήμο Ιλίου και κατ’ επέκταση στη διάθεση 

των Αθλητικών, Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών Συλλόγων και Φορέων του Δήμου. 

 

 Η  παρούσα  απόφαση  να  δημοσιοποιηθεί  και  να  κατατεθεί  στον  Δήμο  Ιλίου, 

προκειμένου να προωθηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γραμματέας 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 81 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
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