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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  35ησ  τακτικήσ  ςυνεδρίαςησ τησ  
21ησ  Δεκεμβρίου 2018. Θζμα 6ο ημερήςιασ διάταξησ. 

 
Αριθμόσ  απόφαςησ  240/2018 
 
      Θζμα 6ο:  «  Αίτημα του ΜΓ Πανςερραϊκόσ για παραχώρηςη 52 περίπου ςτρεμμάτων για    
                            Σριάντα ( 30 ) χρόνια, ςτο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιασ ( εντόσ του εγκεκριμζνου  

                                  Ρυμοτομικοφ χεδίου, για την καταςκευή αθλητικών εγκαταςτάςεων ». 
 

τισ ζρρεσ και ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του «OΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΡΡΩΝ» ςιμερα τθν 21η του μθνόσ 
Δεκεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα τθσ  εβδομάδασ Παραςκευή και ϊρα 15.00 ςυνιλκε ςε  τακτική  
ςυνεδρίαςη το Διοικθτικό υμβοφλιο, φςτερα από τθν αρικμ. 35/17-12-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ 
του Προζδρου του, που επιδόκθκε ςε όλουσ τουσ Διοικθτικοφσ φμβουλουσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Αϋ.«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα 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 υμβοφλων παρόντεσ  ιταν  οκτϊ  ( 8 ), δθλαδι 
 
ΠΑΡΟΝΣΕ: 
 1.-  ΧΑΣΖΗΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ 
 2.-  ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ 
 3.-  ΓΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
 4.-  ΧΡΤΑΝΘΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
 5.-  ΦΩΣΙΑΔΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ  
 6.-  ΜΙΧΟΤ ΜΑΡΙΑ  
 7.- ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
 8.- ΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΑΣΙΔΟΤ ΕΤΠΡΑΞΙΑ 
 
  ΑΠΟΝΣΕ  ( ΕΑΝ ΚΑΙ ΚΛΘΘΘΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ) 
1.-  ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 
2.- ΠΑΡΑΣΟΤΚΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ 
3.-  ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΣΟΪΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
4.-  ΣΑΛΙΚΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
5.- ΠΑΡΝΑΡΑ ΑΝΘΟΤΛΑ 
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Ο  Πρόεδροσ του Δ.. και ειςθγθτισ του  κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  κιρυξε τθν ζναρξθ 

τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ, ςτθν οποία παρίςταται ωσ  πρακτικογράφοσ  ο  Σςαρδάκθσ Ιωάννθσ   
υπάλλθλοσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 288/3660/13-12-2017 
Απόφαςθ Προζδρου του ΟΠΑΚΠΑ. 

Κατά τθν ςυνεδρίαςθ αυτι προιδρευςε ο Πρόεδροσ του Δ.. του Ν.Π. «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 
αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ερρϊν που λιφκθκαν κατά τθν 19θ/23-09-2014 & 4θ/01-3-
2017 ςυνεδριάςεισ  με τισ οποίεσ  ορίςτθκε ο Πρόεδροσ, o Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.. του 
Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «OΡΓΑΝΙΜΟ  ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ». 

                Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 6ο θζµα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ περί « Αίτημα του ΜΓ 
Πανςερραϊκόσ για παραχώρηςη 52 περίπου ςτρεμμάτων για  Σριάντα ( 30 ) χρόνια, ςτο Αθλητικό 
Πάρκο Ομόνοιασ ( εντόσ του εγκεκριμζνου Ρυμοτομικοφ χεδίου, για την καταςκευή αθλητικών 
εγκαταςτάςεων », ζκεςε υπόψθ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου τα παρακάτω: 

O  Πρόεδροσ του Δ..  λαμβάνοντασ τον λόγο ανζφερε ότι ιρκε επιςτολι -αίτθμα από τον 
ΜΓ Πανςερραικό  προσ τθν υπθρεςία ςτισ 14.12.2018 θ οποία ζλαβε αρικμ. πρωτ. 4702\14.12.2018 
με το οποίο αιτείται τθν δωρεάν παραχϊρθςθ  52 πενιντα δφο ςτρεμμάτων περίπου για (30)  τριάντα 
χρόνια  ςτο ακλθτικό πάρκο Ομονοίασ για τθν δθμιουργία ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ 
ενδεικτικά αναφζρονται ςτο παραπάνω ζγγραφο τουσ το οποίο ςασ κατακζτω, επίςθσ κατζκεςε και 
αεροφωτογραφία  (μικρό τοπογραφικό) για να δείξει ακριβϊσ  τθν ζκταςθ που αιτείται να του 
παραχωρθκεί.  
 Επειδι το κζμα είναι πάρα πολφ ςοβαρό κακόςον οι χϊροι που ηθτοφνται υπάρχουν 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν διάφοροι εραςιτεχνικοί ςφλλογοι του Διμου 
ερρϊν, αλλά και διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 
 Επειδι ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ ζχουν παραχωρθκεί από το Δθμοτικό υμβοφλιο 
ερρϊν άλλα 18 δεκαοκτϊ ςτρζμματα ςτον ΜΓ Πανςερραικό για τθν δθμιουργία ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων. 
 Επειδι ςτουσ χϊρουσ του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ διοργανϊνουν διάφορεσ εκδθλϊςει οι 
ερραίοι πολίτεσ κυρίωσ ( 1θ Μάιου , Κακαρά Δευτζρα κλπ. )  
 Επειδι αυτό που αναφζρει ο ΜΓ  Πανςερραικόσ ςτο ζγγραφο του  ότι κα  καταςκευάςει ζνα 
γιπεδο ποδοςφαίρου ςε ανταπόδοςθ τθσ παραχϊρθςθσ, δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των ακλθτικϊν 
αναγκϊν  ςυλλόγων, του κοινοφ κλπ , όπωσ επίςθσ δεν προςδιορίηει τον χρόνο καταςκευισ και 
παράδοςθσ, και αν κα καταςκευάςει και αποδυτιρια. 
 Επειδι εμείσ ωσ Ν.Π δεν ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία  μετεγγραφισ ςτο 
υποκθκοφυλακείο  του παραπάνω χϊρου (είναι  ςε εξζλιξθ ) ςφμφωνα με τον  Ν.2880\2001, εμείσ 
ζχουμε ςτθν ευκφνθ μασ τθν διαχείριςθ , ςυντιρθςθ και λειτουργία του ακλθτικοφ πάρκου ομόνοιασ. 
 Επειδι εμείσ ωσ Δ.. δεν μποροφμε να λάβουμε απόφαςθ για τθν παραχϊρθςθ , αλλά μόνο 
να γνωμοδοτιςουμε, τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
 Επειδι εάν πραγματοποιθκεί θ  ωσ άνω παραχϊρθςθ όπωσ περιγράφεται  ςτο ζγγραφο του 
ΜΓ Πανςερραϊκοφ κα δθμιουργθκοφν πλείςτα προβλιματα   ςτουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ , 
κοινωνικζσ ομάδεσ , κοινό που δραςτθριοποιοφνται ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ. 
 Επειδι ςτο ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ όπωσ ςασ προανζφερα ζχουν παραχωρθκεί αλλά 18 
ςτρζμματα για τθν δθμιουργία ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων από τον ΜΓ Πανςερραικό , εάν δοκοφν 
άλλα 52 ςτρζμματα ςτο ίδιο ςφλλογο δίχωσ να υπάρχει διαβοφλευςθ και εξαςφάλιςθ των υπολοίπων 
που δραςτθριοποιοφνται ςτο παραπάνω πάρκο  κα υπάρξει ζντονο πρόβλθμα. 
 Κλείνοντασ ο πρόεδροσ τθν ειςιγθςθ του ανζφερε ότι προςωπικά  ζχει κετικι άποψθ , με τθν 
προχπόκεςθ όμωσ να διαςφαλιςτοφν και οι υπόλοιποι ςφλλογοι κλπ αλλά και να προςκομιςτοφν  
όλα τα ςτοιχεία  ςχετικά με το τι κζλει να κάνει ο ΜΓ Πανςερραικόσ , χρονοδιάγραμμα , να γίνει 
διαβοφλευςθ  και να κακοριςτοφν οι όροι τθσ παραχϊρθςθσ , για όλα αυτά πρότεινε να επανζλκει το 
κζμα  και να ςυηθτθκεί αφοφ καλεςτοφν οι εκπρόςωποι του ΜΓ Πανςερραικόσ , και ολοκλθρωκεί θ 
διαβοφλευςθ με τουσ άλλουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ που χρθςιμοποιοφν τα υπάρχοντα γιπεδα 
ποδοςφαίρου  του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ κλπ. 
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Αμζςωσ μετά τον λόγο ηιτθςε και ζλαβε το μζλοσ του Δ.. κ. Χρυςανκίδθσ Βαςίλειοσ ο οποίοσ 
ανζφερε ότι το κζμα είναι πολφ ςοβαρό και με τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ δεν μπορεί να λθφκεί 
απόφαςθ τονίηοντασ ότι βλζποντασ το ζγγραφο του ΜΓ Πανςερραϊκοφ μαηί με  τθν 
αεροφωτογραφία  (μικρό τοπογραφικό)  που προςκομίςτθκε διαπιςτϊνεται ότι ςτθν ζκταςθ των 52 
ςτρεμμάτων που αιτείται για τθν καταςκευι γθπζδων ποδοςφαίρου κλπ περιλαμβάνονται και τρία 
γιπεδα ποδοςφαίρου που ιδθ χρθςιμοποιοφνται κακθμερινά από ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ του Διμου 
και διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ( παλαίμαχοι ποδοςφαίρου) κλπ. υνεχίηοντασ ο κ. Χρυςανκίδθσ 
ανζφερε ότι ιδθ ζχει παραχωρθκεί  μια ζκταςθ 18 ςτρεμμάτων ςτον ΜΓ Πανςερραικό και (1) ζνα 
γιπεδο ποδοςφαίρου αντιλαμβάνεςτε τι κα  ςυμβεί ςε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ όλων των  
υπαρχόντων γθπζδων ποδοςφαίρου ςτον ςυγκεκριμζνο ςφλλογο, από τουσ άλλουσ χριςτεσ.  
 Ακόμθ ανζφερε το μζλοσ του Δ.. κ. Χρυςανκίδθσ ότι ςυμφωνεί με τα όςα ανζφερε ο 
πρόεδροσ ςτθν ειςιγθςθ του , όμωσ διαβάηοντασ το ζγγραφο του ΜΓ διαπιςτϊνει εφκολα ο κακζνασ 
μασ , ότι κα  του παραχωρθκοφν (4) τζςςερα γιπεδα ποδοςφαίρου  , τόςα είναι μαηί με αυτό που 
του ζχει παραχωρθκεί  και αυτόσ κα καταςκευάςει (1)  ζνα, ςε χρονικό διάςτθμα πενταετίασ, 
καταλαβαίνεται λοιπόν τι κζμα δθμιουργείται άμεςα, όπωσ επίςθσ μζςα ςτθν ζκταςθ που  αιτείται 
για παραχϊρθςθ υπάρχουν αποδυτιρια , κα πρζπει αυτά να αντικαταςτακοφν με τθν καταςκευι 
νζων , διαπιςτϊνει λοιπόν κανείσ με μια πρϊτθ ματιά ότι δθμιουργοφνται πλείςτα προβλιματα όςο 
καλι διάκεςθ και να υπάρχει. 
 Κλείνοντασ τθν τοποκζτθςθ του ο κ. Χρυςανκίδθσ ανζφερε ότι το κζμα κα πρζπει να 
επανζλκει αφοφ πρϊτα διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία όλων των χρθςτϊν ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομόνοιασ , ενθμερωκοφν όλοι οι χριςτεσ , προςκομιςτοφν πλιρθ ςτοιχεία με το τι ακριβϊσ κζλει να 
κάνει ο ΜΓ Πανςερραικόσ, να υπάρξει διαβοφλευςθ , να ενθμερωκεί όλο το Δθμοτικό υμβοφλιο και 
όταν επανζλκει το κζμα να παρευρίςκονται εκπρόςωποι όλων των ενδιαφερομζνων και κυρίωσ οι 
εκπρόςωποι του ΜΓ οι οποίοι  ςε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ να δεςμευτοφν ςε αυτά που κα 
ςυμφωνθκοφν να  γίνουν από μζρουσ τουσ μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι τθσ πενταετίασ. 
     Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν του Δ με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων 
65,67,69 του Ν.3852/2010, και το κζμα τζκθκε από τον Πρόεδρο ςε ψθφοφορία όπου τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ: 

 
ΑΠΟΦΑΙΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να εγκρίνουν τθν ειςιγθςθ του προζδρου ωσ ζχει  και το κζμα να επανζλκει προσ ςυηιτθςθ  
ςτο Δ.. του ΟΠΑΚΠΑ για διατφπωςθ γνϊμθσ  προσ το Δθμοτικό ςυμβοφλιο ερρϊν, αφοφ 
προθγοφμενα προςκομιςτοφν όλα τα ςτοιχεία, πλιρθσ φάκελοσ με ακριβισ εργαςίεσ και 
χρονοδιαγράμματα ,  παρουςία των εκπροςϊπων του ΜΓ  Πανςερραϊκοφ, αλλά και εκπροςϊπων 
των χρθςτϊν  των άλλων γθπζδων ποδοςφαίρου του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ. 
      

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα  αριθμό  240/2018. 
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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