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    ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

                                                                   
 

                                                          ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                         ΝΟΜΟ  ΕΡΡΩΝ                                                                                                

                                                         ΔΘΜΟ ΕΡΡΩΝ                                                                                                         
                                      «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ                                            
                ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΡΡΩΝ»                                                             
 

Απόςπαςμα πρακτικοφ τησ με αριθμό  31ησ  τακτικήσ  ςυνεδρίαςησ τησ  
14ησ Νοεμβρίου 2017. Θζμα 1ο ημερήςιασ διάταξησ. 

 
Αριθμόσ  απόφαςησ  201/2017 
 
Θζμα 1ο :  « Σροποποίηςη τησ με αριθ. 152/2017 Α.Δ.. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου ερρών “ Περί    

                            παραχώρηςησ του Δημοτικοφ Γηπζδου ςτην ΠΑΕ ΠΑΝΕΡΡΑΪΚΟ 1964 “ ». 

 
Στισ Σζρρεσ και ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του «OΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΡΡΩΝ» ςιμερα τθν 14η του μθνόσ 
Νοεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα τθσ  εβδομάδασ Σρίτη και ϊρα 12.00 ςυνιλκε ςε  τακτική 
ςυνεδρίαςη το Διοικθτικό Συμβοφλιο, φςτερα από τθν αρικμ. 31/08-11-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ 
του Ρροζδρου του, που επιδόκθκε ςε όλουσ τουσ Διοικθτικοφσ Σφμβουλουσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Αϋ.«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
 Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι  υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
96 παρ. 2 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Αϋ - Κφρωςθ του Κ.Δ.Κ. δεδομζνου ότι ςε ςφνολο δεκατριϊν 
(13) Διοικθτικϊν Συμβοφλων παρόντεσ  ιταν  οκτϊ  ( 8  ), δθλαδι 
 

                ΠΑΡΟΝΣΕ: 
1.-  ΧΑΤΖΗΜΑΓΑΚΤΗΣ ΜΑΓΑΚΤΗΣ 
 2.-  ΛΑΖΑΚΔΗΣ ΑΒΑΑΜ 
 3.-  ΓΑΤΣΚΟΣ ΚΩΑΝΝΗΣ 
 4.-  ΧΥΣΑΝΙΚΔΗΣ ΒΑΣΚΛΕΚΟΣ 
 5.-  ΦΩΤΚΑΔΟΥ ΣΤΥΛΚΑΝΗ  
 6.-  ΚΑΑΚΟΛΚΔΗΣ ΡΑΝΑΓΚΩΤΗΣ 
 7.-  ΜΕΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΚΟΣ 
 8.-  ΑΚΟΓΚΑΝΝΗ ΣΑΑΤΣΚΔΟΥ ΕΥΡΑΞΚΑ 
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   ΑΠΟΝΣΕ  ( ΕΑΝ ΚΑΙ ΚΛΘΘΘΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ) 
 
1.-  ΑΝΑΣΤΑΣΚΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΚΟΣ 
2.- ΣΚΔΕΗ ΧΥΣΟΥΛΑ  
3.- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟΪΛΑ ΚΩΑΝΝΑ 
4.- ΡΑΑΤΣΟΥΚΚΔΗΣ ΡΑΣΧΑΛΗΣ 
5.- ΡΑΝΑΑ ΑΝΙΟΥΛΑ 
 

Ο  Πρόεδροσ του Δ.Σ. και ειςθγθτισ του  κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ, ςτθν οποία παρίςταται ωσ πρακτικογράφοσ  ο  Τςαρδάκθσ 
Κωάννθσ   υπάλλθλοσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 4/64/19-01-2017 
Απόφαςθ Ρροζδρου του ΟΡΑΚΡΑ. 

Κατά τθν ςυνεδρίαςθ αυτι προιδρευςε ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του Ν.Ρ. «OΡΓΑΝΙΜΟ 
ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΡΡΩΝ» κ. 
Χατηθμαργαρίτθσ Μαργαρίτθσ, ςφμφωνα  με τθν υπϋ αρικ. 558/23-09-2014 & 114/01-3-2017 & 
606/30-8-2017 αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Σερρϊν, με τισ οποίεσ  ορίςτθκε ο 
Ρρόεδροσ, o Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ. του Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «OΓΑΝΚΣΜΟΣ  
ΡΟΣΧΟΛΚΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΚΝΩΝΚΚΗΣ ΡΟΛΚΤΚΚΗΣ ΚΑΚ ΑΙΛΗΤΚΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΩΝ». 
 

Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 1ο  θζµα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ περί « Σροποποίηςη τησ 
με αριθμ. 152\2017 απόφαςησ του Δ.. του ΟΠΑΚΠΑ περί Παραχώρηςησ του Δημοτικοφ 
Γηπζδου ερρών ςτην ΠΑΕ ΠΑΝΕΡΡΑΪΚΟ 1964 », ζκεςε υπόψθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου 
τα παρακάτω: 
 

Λαμβάνοντασ το λόγο  Ρρόεδροσ ανζφερε ότι το τελευταίο διάςτθμα υπιρξαν επαφζσ 

μεταξφ εμοφ του  κ. Δθμάρχου και τθσ νζα Διοίκθςθσ τθσ ΡΑΕ Ρανςερραικόσ 1964, ςχετικά με τθν 

παραχϊρθςθ του δθμοτικοφ γθπζδου  Σερρϊν και ςυγκεκριμζνα για τθν χριςθ του χλοοτάπθτα, 

κακόςον  μασ ανζφεραν  ςτισ ςυναντιςεισ που πραγματοποιικθκαν μεταξφ μασ  ότι ιρκαν ςτισ 

Σζρρεσ και ανζλαβαν τθν Διοίκθςθ τθσ ΡΑΕ  με πρωταρχικό ςκοπό και ςτόχο  για να κάνουν πάλι 

τον Ρανςερραϊκό μεγάλο ςε όλα τα επίπεδα , δθμιουργϊντασ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ.  

Συνεχίηοντασ ο πρόεδροσ ανζφερε ότι οι νζοι  ιδιοκτιτεσ τθσ ΡΑΕ  αντιλαμβανόμενοι τθν 

κακι κατάςταςθ  του χλοοτάπθτα του δθμοτικοφ  γθπζδου Σερρϊν και κζλοντασ να 

δθμιουργιςουν όςο το δυνατόν καλφτερε υποδομζσ μασ ανζφεραν ότι  είναι πρόκυμοι να 

αναλάβουν εξ ολοκλιρου τθν ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα του Δθμοτικοφ Γθπζδου Σερρϊν με 

δικζσ τουσ δαπάνεσ εξ ολοκλιρου δίχωσ καμιά ςυμμετοχι του ΟΡΑΚΡΑ. 

Επίςθσ ο Ρρόεδροσ ανζφερε ότι αυτόσ είναι και ο λόγοσ ςφγκλθςθσ του ςθμερινοφ  Δ.Σ. 

ϊςτε μετά τα νζα δεδομζνα  που προζκυψαν κα πρζπει να ςυηθτιςουμε και να αποφαςίςουμε αν 

κάνουμε δεκτι αυτι τθν πρόταςθ τθσ ΡΑΕ Ρανςερραικόσ 1964 ι  όχι, ϊςτε να τροποποιιςουμε ι 

όχι τθν με αρικμ. 152\2017 απόφαςθ μασ θ οποία αφορά τθν παραχϊρθςθ του Δθμοτικοφ 

Γθπζδου μαηί με τουσ όρουσ  ςτθν ΡΑΕ Ρανςερραικόσ 1964 για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2017-

2018. 
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Στθν ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ κατζκεςε τθν πρόταςθ του προσ τα μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ 

θ οποία ζχει ωσ παρακάτω: 

Ρροτείνω τθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμ. 152\2017 απόφαςθ μασ ωσ προσ τα εξισ ςθμεία 

α) τθν ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα  να τθν αναλάβει θ ΡΑΕ Ρανςερραικόσ 1964 εξ ολοκλιρου δικζσ 

τθσ  δαπάνεσ, δίχωσ καμιά ςυμμετοχι του ΟΡΑΚΡΑ μζχρι τθν λιξθ των αγωνιςτικϊν υποχρεϊςεων  

τθσ για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2017-2018, β) το τίμθμα που κακορίςαμε  για να καταβάλει θ ΡΑΕ 

Ρανςερραικόσ 1964 για τθν χριςθ του δθμοτικοφ γθπζδου για κάκε εντόσ ζδρα ποδοςφαιρικοφ 

τθσ αγϊνα με τθν 152\2017 απόφαςθ μασ ιταν ςτα εκατόν πενιντα ευρϊ   (150,00€) και προτείνω  

να μειωκεί ςτα πενιντα ευρϊ (50,00€), κακόςον για τθν ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα απαιτείται 

μεγάλθ δαπάνθ τθν οποία κα καταβάλει εξ ολοκλιρου θ παραπάνω ΡΑΕ,  γ)  Επειδι το  δθμοτικό 

γιπεδο το ζχουμε παραχωριςει και ςε άλλθ ομάδα για να  διεξάγει τουσ εντόσ ζδρασ αγϊνεσ, 

ςτθν ΕΛΡΚΣ ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ προτείνω ότι  ςε περίπτωςθ που κα ςυμπίπτουν οι αγϊνεσ  μεταξφ τθσ 

ΡΑΕ ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964 και τθσ ΕΛΡΚΣ ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ προτεραιότθτα κα ζχει  ΡΑΝΤΑ θ ΡΑΕ 

ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964 ΚΑΚ Η  ΕΛΡΚΣ ΣΞΚΟΥΤΑΕΩΣ ΙΑ ΡΕΡΕΚ ΝΑ ΡΟΒΕΚ ΣΕ ΑΝΑΖΘΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ 

ΕΔΑΣ  για να αγωνιςτεί για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα, δ)   όςον αφορά τον τρόπο χριςθσ του 

χλοοτάπθτα για το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα τθσ τρζχουςασ αγωνιςτικισ  περιόδου( αν κα 

πραγματοποιοφνται προπονιςεισ) κα τον κακορίηει θ ΡΑΕ ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964. 

Κλείνοντασ τθν ειςιγθςθ του Ρρόεδροσ ανζφερε ότι κατά τα λοιπά κα ιςχφουν όςα 

αναφζρονται ςτθν απόφαςθ μασ με αρικμ. 152\2017.  

Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν του ΔΣ με βάςθ τισ διατάξεισ των 

άρκρων 65,67,69 του Ν.3852/2010, και το κζμα τζκθκε από τον Ρρόεδρο ςε ψθφοφορία όπου τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΡΑΚΡΑ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ: 

 
ΑΠΟΦΑΙΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να κάνουν δεκτι τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου ωσ ζχει και ςυγκεκριμζνα: 

Εγκρίνουν   τθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμό  152\2017 απόφαςθσ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ ωσ 

προσ τα εξισ ςθμεία α) τθν ςυντιρθςθ του χλοοτάπθτα   τθν αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου θ ΡΑΕ 

Ρανςερραικόσ 1964 με δικζσ τθσ  δαπάνεσ, δίχωσ καμιά οικονομικι ςυμμετοχι του ΟΡΑΚΡΑ μζχρι 

τθν λιξθ των αγωνιςτικϊν υποχρεϊςεων  τθσ για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2017-2018, β) το τίμθμα 

που κα καταβάλει για κάκε εντόσ ζδρασ  ποδοςφαιρικοφ αγϊνα  θ ΡΑΕ Ρανςερραικόσ 1964 για τθν 

χριςθ του δθμοτικοφ γθπζδου κακορίηεται  ςτα πενιντα ευρϊ (50,00€),  γ)  Σε περίπτωςθ που κα 

ςυμπζςουν να αγωνιςτοφν εντόσ ζδρασ τθν ίδια θμερομθνία  θ ΡΑΕ ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964 και θ 
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ΕΛΡΚΣ ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ προτεραιότθτα  ζχει  θ ΡΑΕ ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964 ΚΑΚ Η  ΕΛΡΚΣ ΣΚΟΥΤΑΕΩΣ 

ΕΚΝΑΚ ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΗ  ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΗΡΕΔΟΥ  για να αγωνιςτεί για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα, δ)   

όςον αφορά τον τρόπο χριςθσ του χλοοτάπθτα για το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα τθσ τρζχουςασ 

αγωνιςτικισ  περιόδου( αν κα πραγματοποιοφνται προπονιςεισ) αυτόν  τον κακορίηει θ ΡΑΕ 

ΡΑΝΣΕΑΚΚΟΣ 1964, κατά τα λοιπά  ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν απόφαςθ του Δ.Σ. του 

ΟΡΑΚΡΑ με αρικμ. 152\2017.  

 
 
 

                                 Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα  αριθμό  201/2017. 
                          Ζτςι ςυντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ εξήσ : 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                      Σα ΜΕΛΘ                                                                                                                   
  
ΧΑΣΗΘΜΑΡΓΑΡΙΣΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΘ 
 

 
Ακριβζσ απόςπαςμα 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΧΑΣΗΘΜΑΡΓΑΡΙΣΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΘ 
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Στισ Σζρρεσ ςιμερα τθν 15η του μθνόσ Νοεμβρίου ζτουσ 2017, θμζρα Σετάρτη και 

ϊρα 08.30 π. μ., ο υπογεγραμμζνοσ Τςαρδάκθσ Κωάννθσ  γραμματζασ του Δ.Σ του ΝΡΔΔ με 
τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ρροςχολικισ Αγωγισ, Κοινωνικισ Ρολιτικισ και Ακλθτιςμοφ 
Διμου Σερρϊν» που υπογράφω το αποδεικτικό αυτό, μετά από προφορικι εντολι του 
Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τοιχοκόλλθςα ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων ςτα 
Γραφεία  του Ν.Ρ. (Βενιηζλου 139, Σζρρεσ 2οσ Προφοσ) τθν απόφαςθ 201/2017 του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αρικ. ςυν. τακτικήσ 31/14-11-2017 με κζμα « Σροποποίηςη τησ με 
αριθ. 152/2017 Α.Δ.. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου ερρών “ Περί παραχώρηςησ του Δημοτικοφ Γηπζδου 
ςτην ΠΑΕ ΠΑΝΕΡΡΑΪΚΟ 1964 “ » 

Η τοιχοκόλλθςθ ζγινε μπροςτά ςτουσ μάρτυρεσ που υπογράφουν: 

 
1. Μοναχζλθ Αικατερίνθ                         .……………………………… 

2. Αποςτολίδου Στεργιανι                      .……………………………… 

Για αυτό ςυντάχκθκε και υπογράφτθκε το παρόν αποδεικτικό 
 
Ο ενεργιςασ τθν τοιχοκόλλθςθ  
 
 
 
       Τςαρδάκθσ Κωάννθσ 
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