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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  4ησ  τακτικήσ  ςυνεδρίαςησ τησ  
21ησ  Φεβρουαρίου 2019. Θζμα 1ο ημερήςιασ διάταξησ. 

 
Αριθμόσ  απόφαςησ  25/2019 
 

      Θζμα 1ο:  «  Αίτημα του ΜΓ Πανςερραϊκόσ για παραχώρηςη πενήντα δφο ( 52 ) περίπου 
ςτρεμμάτων για Σριάντα ( 30 ) χρόνια, ςτο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιασ ( εντόσ του 
εγκεκριμζνου Ρυμοτομικοφ χεδίου, για την καταςκευή αθλητικών εγκαταςτάςεων ». 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΘΜΟΤ ΕΡΡΩΝ» ςιμερα τθν 21η του μθνόσ Φεβρουαρίου 
του ζτουσ 2019, θμζρα τθσ  εβδομάδασ Πζμπτη και ϊρα 13.00 ςυνιλκε ςε  τακτική  ςυνεδρίαςη το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, φςτερα από τθν αρικμ. 04/15-02-2019 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.-  ΧΑΤΖΗΜΑΓΑΙΤΗΣ ΜΑΓΑΙΤΗΣ 
 2.-  ΛΑΖΑΙΔΗΣ ΑΒΑΑΜ 
 3.-  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 
 4.-  ΧΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 5.-  ΘΕΟΧΑΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 6.-  ΜΙΧΟΥ ΜΑΙΑ  
 7.- ΚΑΑΚΟΛΙΔΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 8.- ΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΡΑΞΙΑ 
 
   ΑΠΟΝΣΕ  ( ΕΑΝ ΚΑΙ ΚΛΘΘΘΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ) 
1.-  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2.- ΡΑΑΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΡΑΣΧΑΛΗΣ 
3.-  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟΪΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
4.-  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
5.- ΡΑΝΑΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 
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Ο  Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ειςθγθτισ του  κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 
τακτικισ ςυνεδρίαςθσ, ςτθν οποία παρίςταται ωσ  πρακτικογράφοσ  ο  Τςαρδάκθσ Ιωάννθσ   υπάλλθλοσ 
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 190/4730/17-12-2019 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 αποφάςεισ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Σερρϊν που λιφκθκαν κατά τθν 19θ/23-09-2014 & 4θ/01-3-2017 
ςυνεδριάςεισ  με τισ οποίεσ  ορίςτθκε ο Ρρόεδροσ, o Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ. του Ν.Ρ.Δ.Δ. με 
τθν επωνυμία «OΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΕΩΝ». 

 
                           Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 1ο  θζµα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ περί «Αίτημα του ΜΓ 

Πανςερραϊκόσ για παραχώρηςη πενήντα δφο ( 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 Συµβουλίου τα παρακάτω: 

 
O  Ρρόεδροσ του Δ.Σ.  λαμβάνοντασ τον λόγο ανζφερε προσ τα μζλθ του Δ.Σ. ότι ςτθν 

προθγοφμενθ απόφαςθ μασ με αρικμ. 243\2018 αποφαςίςαμε   το κζμα να επανζλκει προσ ςυηιτθςθ  
ςτο Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ για διατφπωςθ γνϊμθσ  προσ το Δθμοτικό ςυμβοφλιο Σερρϊν, αφοφ προθγοφμενα 
προςκομιςτοφν όλα τα ςτοιχεία, πλιρθσ φάκελοσ με ακριβισ εργαςίεσ και χρονοδιαγράμματα, παρουςία 
των εκπροςϊπων του ΜΓΣ  Ρανςερραικοφ , αλλά και εκπροςϊπων των χρθςτϊν  των άλλων γθπζδων 
ποδοςφαίρου του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ. Η ςυνεδρίαςθ ιταν προγραμματιςμζνθ να γίνει χκεσ 
όμωσ λόγω μθ απαρτίασ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ γίνεται ςιμερα. 

Συνεχίηοντοσ ο Ρρόεδροσ ανζφερε ότι πράγματι προςκομίςτθκαν όλα τα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται για τθν ςυηιτθςθ του κζματοσ με τθν δεφτερθ επιςτολι -αίτθμα που απζςτειλε  ο ΜΓΣ 
Ρανςερραικό  προσ τθν υπθρεςία ςτισ 04.02.2019 με αρικμ. πρωτ. 6989\04-02-2019 και θ οποία ζλαβε 
αρικμ. πρωτ. 353\04.02.2019 με τθν οποίο αιτείται τθν δωρεάν παραχϊρθςθ  52 πενιντα δφο 
ςτρεμμάτων περίπου για (30)  τριάντα ζτθ  ςτο ακλθτικό πάρκο Ομονοίασ για τθν δθμιουργία ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο παραπάνω ζγγραφο τουσ, επίςθσ κατζκεςε 
τοπογραφικό διάγραμμα  για να δείξει ακριβϊσ  τθν ζκταςθ που αιτείται να του παραχωρθκεί, κακϊσ 
επίςθσ και  το καταςτατικό του ςυλλόγου, από το οποίο προκφπτει ότι ο ςφλλογοσ είναι εραςιτεχνικόσ 
και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

Ο πρόεδροσ ενθμζρωςε τα μζλθ του Συμβουλίου ότι κατά τθν χκεςινι θμζρα ζγινε ςυηιτθςθ 
μεταξφ των Μελϊν του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ και εκπροςϊπων που δραςτθριοποιοφνται ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομονοίασ  για το ςυγκεκριμζνο κζμα, όμωσ δεν υπιρχε απαρτία του Δ.Σ. του Ν.Ρ.   για να ςυηθτθκεί το 
κζμα για τον λόγο αυτό το κζμα ςυηθτείται ςιμερα που ζχουμε απαρτία παρουςία όλων των μελϊν του 
Δ.Σ.  του ΟΡΑΚΡΑ που ιταν παρόντεσ ςτθν χκεςινι ςυηιτθςθ με τθν παρουςία και δφο  ακόμθ μελϊν του 
Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ , οπότε υπάρχει νόμιμθ απαρτία του ςυλλογικοφ οργάνου του Ν.Ρ.. 

Επειδι τα περιςςότερα μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ είναι ενθμερωμζνα για το ςυγκεκριμζνο κζμα 
μετά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ που διεξιχκθ  και ςυμφϊνθςαν για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ του ΜΓΣ 
Ρανςερραικοφ με οριςμζνεσ όμωσ προχποκζςεισ, όμωσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν όλα τα μζλθ για το τι 
λζχκθκε κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ, ενθμζρωςε για άλλθ μια φορά τα μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ ότι 
κατά τθν χκεςινι ςυνάντθςθ παραβρζκθκαν ο πρόεδροσ του ΜΓΣ Ρανςερραικόσ και όλοι  οι εκπρόςωποι 
των άλλων  ςυλλόγων που δραςτθριοποιοφνται ςτο ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ           ( ΗΑΚΛΗΣ, ΛΕΟΝΤΕΣ 
, ΑΕΤΟΙ, και Εκπρόςωποι πολιτϊν- παλαίμαχοι ποδοςφαιριςτζσ) πλθν του εκπροςϊπου του Α.Σ. ΡΗΓΑΣΟΣ 
ο οποίοσ εκ παραδρομισ δεν καλζςτθκε από το Ν.Ρ. και κα καλεςτεί ςε επόμενθ ςυηιτθςθ, κακόςον ο 
ςφλλογοσ αυτόσ χρθςιμοποιεί δφο γιπεδα ποδοςφαίρου ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ.  

Συνεχίηοντασ ο Ρρόεδροσ τθν ενθμζρωςθ του ανζφερε ότι κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ 
τοποκετικθκε  για το ςυγκεκριμζνο κζμα ο Ρρόεδροσ του Εραςιτζχνθ Ρανςερραικοφ ο οποίοσ ανζφερε 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αιτοφνται τθν προχϊρθςθ τοφ ςυγκεκριμζνου χϊρου, ότι δθλαδι  κζλουν 
τθν καταςκευι  και δθμιουργία ενόσ  ςφγχρονου ακλθτικοφ κζντρου που κα μπορεί να εξυπθρετεί τισ 
ακλθτικζσ ανάγκεσ του ςυλλόγου και όχι μόνο, ζτςι ϊςτε  ο ςφλλογοσ να μπορζςει να λειτουργιςει 
ομαλά και αναπτυξιακά ( περιγράφονται  αναλυτικά ςτα επίςθμα ζγγραφα που κατατζκθκαν το τι 
ακριβϊσ κζλει να κάνει) .   
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  Ο κ. Ρρόεδροσ του ΜΓΣ Ρανςερραικοφ  κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ διαβεβαίωςε  όλουσ τουσ 
παρευριςκόμενουσ ότι επιηθτεί τθν ςυνεργαςία όλων και ςε καμιά των περιπτϊςεων δεν κζλει ο 
Ρανςερραικόσ να εκμεταλλευτεί τον ακλθτικό χϊρο αυτόν αποκλείοντασ όλουσ τουσ άλλουσ ςυλλόγουσ 
που δραςτθριοποιοφνται  ποδοςφαιρικά και όχι μόνο επί  χρόνια ςτο Ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ. Ακόμθ 
ανζφερε ότι το  πρϊτο μζλθμα του ςυλλόγου κα είναι αφοφ του παραχωρθκεί θ ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ  
να δθμιουργιςει ανταποδοτικά  προσ το Ν.Ρ. θ τον Διμο ζνα γιπεδο ποδοςφαίρου μαηί με τα ανάλογα 
αποδυτιρια με δικζσ του αποκλειςτικά δαπάνεσ και ςε χϊρο που κα υποδείξει το Ν.Ρ.,   επίςθσ τόνιςε 
μζχρι τθν καταςκευι του γθπζδου αυτοφ οι ςφλλογοι κα ςυνεχίςουν  να χρθςιμοποιοφν τουσ ίδιουσ 
χϊρουσ( γιπεδα) που χρθςιμοποιοφν ςιμερα δίχωσ να τουσ δθμιουργθκεί το παραμικρό πρόβλθμα όςον 
αφορά τθν άκλθςθ τουσ και τθν παραμονι τουσ ςτα ςυγκεκριμζνα γιπεδα. 
 Επίςθσ ο πρόεδροσ του ΜΓΣ Ρανςερραικόσ κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ  ανζφερε  ότι γνωρίηει 
πολφ καλά και κζλει να είναι απόλυτα ειλικρινισ  ότι  θ καταςκευι ενόσ γθπζδου ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομονοίασ  δεν κα μπορζςει να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ των ακλθτικϊν ςυλλόγων και πρότεινε ςτον  κ. 
πρόεδρο του ΟΡΑΚΡΑ να καταςκευάςει και ο Διμοσ  Σερρϊν ζνα ακόμθ γιπεδο, λζγοντασ ότι ςτον 
ςυγκεκριμζνο χϊρο  υπάρχουν οι ανάλογεσ εκτάςεισ και ζτςι  με τθν καταςκευι δφο γθπζδων 
ποδοςφαίρου  πιςτεφει ότι  όλοι οι ςφλλογοι  δεν κα ζχουν κανζνα πρόβλθμα, όςον αφορά τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ με προπονιςεισ και αγϊνεσ  και δεν κα  διαταραχκεί κακόλου  θ ομαλι τουσ 
λειτουργία. 

Τζλοσ ο Ρρόεδροσ του ΜΓΣ Ρανςερραικοφ ανζφερε ότι οι εργαςίεσ καταςκευισ των  δφο 
γθπζδων κα πρζπει να ξεκινιςουν άμεςα, δεςμευόμενοσ ότι ο Ρανςερραικόσ  ζχει τθν ετοιμότθτα αυτι 
τθν δεδομζνθ χρονικι περίοδο να ξεκινιςει τθν καταςκευι του γθπζδου, για αυτό  τόνιςε ότι  δεν πρζπει 
να κωλυςιεργιςουν κακόλου οι υπθρεςίεσ του διμου για τθν καταςκευι του άλλου γθπζδου, ακόμθ 
ανζφερε ότι όλεσ οι εργαςίεσ που κα γίνουν ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο κα ζχουν τθν ζγκριςθ του ΟΡΑΚΡΑ 
και των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Σερρϊν, δεςμευόμενοσ ότι αν δεν πραγματοποιθκοφν τα όςα 
ανζφερε κα παραμείνει το ίδιο κακεςτϊσ για τουσ ςυλλόγουσ που υπάρχει ςιμερα. 

Ο πρόεδροσ του ΟΡΑΚΡΑ  αφοφ ενθμζρωςε για τα όςα  ανζφερε ο Ρρόεδροσ του ΜΓΣ 
Ρανςερραικόσ κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ,  τόνιςε  ότι δεςμεφεται και αυτόσ να ςυμβάλει τα μζγιςτα για 
τθν όςο των δυνατόν γρθγορότερθ καταςκευι του γθπζδου ποδοςφαίρου  από τον Διμο θ από τον 
ΟΡΑΚΡΑ λζγοντασ ότι  αυτό είναι ζνα κζμα ενδουπθρεςιακό και κα προςπακιςει να δϊςει άμεςθ λφςθ,  
όπωσ επίςθσ ανζφερε προσ το μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ ότι   θ υπθρεςία του Ν.Ρ. κα  διαςφαλίςει ςε 
απόλυτο βακμό  τα όςα λζχκθκαν από τον Ρρόεδρο του ΜΓΣ Ρανςερραικόσ προσ τουσ ςυλλόγουσ και ςε 
περίπτωςθ που δεν τθρθκοφν κα ςυνεχίςει να υπάρχει το ίδιο ςθμερινό κακεςτϊσ χριςθσ των γθπζδων 
από αυτοφσ.  

Κλείνοντασ ο πρόεδροσ τθν τοποκζτθςθ του ανζφερε προσ όλα τα μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ  ότι 
κα πρζπει να δοφνε κετικά το Θζμα τθσ παραχϊρθςθσ τθσ παραπάνω ζκταςθσ ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομονοίασ  διότι δίνεται μια ευκαιρία δια μζςου τθσ ςυνεργαςίασ Διμου και Ρανςερραικοφ να 
αξιοποιθκεί ακόμθ καλφτερα ο χϊροσ του ακλθτικοφ πάρκου ομόνοιασ αλλά και γενικά τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ και τθσ πόλθσ.  Ακόμθ Ο πρόεδροσ ανζφερε ότι θ όλθ διαδικαςία είναι νόμιμθ και ο φάκελοσ 
που προςκόμιςε ο ΜΓΣ Ρανςερραικόσ είναι πλιρθσ και ωσ εκ τοφτου δια μζςου των υπθρεςιϊν κα 
ακολουκθκεί  θ διαδικαςία που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία( ν.3463\2007  άρκρο 185 κλπ για τθν 
δωρεάν παραχϊρθςθ  ζκταςθσ για τθν δθμιουργία ακλθτικϊν κλπ εγκαταςτάςεων με τθν προχπόκεςθ 
ότι κα υπάρχει πλιρθσ ςυμφωνία από όλουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Ακλθτικό πάρκο Ομονοίασ,    
Ακλθτικοί ςφλλογοι , παλαίμαχοι ποδοςφαιριςτζσ, πολίτεσ κλπ). 
   

Αμζςωσ μετά τον λόγο ηιτθςε και ζλαβε το μζλοσ του Δ.Σ. κ. Χρυςανκίδθσ Βαςίλειοσ ο οποίοσ 
ανζφερε ότι βλζπει το κζμα κετικά και δεν κα πρζπει να ανθςυχεί κανζνασ ακλθτικόσ ςφλλογοσ κακόςον 
κα διαςφαλιςτοφν τα πάντα ςχετικά με τθν ςυνζχιςθ τθσ ομαλισ τουσ  παρουςίασ τουσ ςτο ακλθτικό 
πάρκο ομόνοιασ, χρθςιμοποιϊντασ τα γιπεδα ποδοςφαίρου, άλλωςτε ςτθν προθγοφμενθ ςυηιτθςθ του 
κζματοσ από το Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ είχε αναφζρει τισ αντιρριςεισ του, ςχετικά με το τι πρζπει να γίνει 
ϊςτε να μθν υπάρχουν προβλιματα από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ που χρθςιμοποιοφν τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ ςε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ.   

Συνεχίηοντασ ο κ. Χρυςανκίδθσ ανζφερε ότι  Ο ΟΡΑΚΡΑ κα είναι ο εγγυθτισ όλων  των όςων 
αναφζρκθκαν από τουσ παρευριςκόμενουσ κατά τθν χκεςινι εποικοδομθτικι ςυνάντθςθ, όπωσ μασ 
διαβεβαίωςε ο Ρρόεδροσ.   Η όλθ διαδικαςία τθσ ομαλισ  μετάβαςθσ από το ζνα κακεςτϊσ ςτο άλλο 
εξαρτάται ςε απόλυτο βακμό  από τον ΜΓΣ Ρανςερραικό και  από τον Διμο  ςχετικά με τθν αμεςότθτα 
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που κα λειτουργιςουν για τθν καταςκευι των δφο γθπζδων  ποδοςφαίρου και του ενόσ μάλιςτα αυτό 
που κα καταςκευάςει ο Ρανςερραικόσ κα είναι και με αποδυτιρια, όπωσ δεςμεφτθκε ο πρόεδροσ του 
ΜΓΣ. 

Ακόμθ ο κ. Χρυςανκίδθσ ανζφερε προσ τα μζλθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ ότι κα πρζπει να 
ςυμφωνιςουμε όλοι μασ ςε μια τζτοια πρόταςθ θ οποία μόνο κετικά αποτελζςματα μπορεί να ζχει και 
να μθν μείνουμε ςε μικρότθτεσ και προςωπικοφσ εγωιςμοφσ, τα οφζλθ που κα ζχει μια τζτοια ακλθτικι  
επζνδυςθ  κα είναι πολλαπλά και μεγάλα για τον ακλθτιςμό  αλλά και γενικά  για τθν  πόλθ μασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι  όλα κα γίνουν ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία και να 
διαςφαλιςτοφν οι προχποκζςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των άλλων ςυλλόγων ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομόνοιασ ΑΡΑΑΙΤΗΤΗ ΡΟΥΡΟΘΕΣΗ, επίςθσ ανζφερε ο κ. Χρυςανκίδθσ ότι  ο ΟΡΑΚΡΑ κα πρζπει να 
μεριμνιςει  για τθν διαςφάλιςθ χϊρων ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ για τουσ Σερραίουσ πολίτεσ οι 
οποίοι  διοργανϊνουν διάφορεσ εκδθλϊςει ( 1θ Μάιου , Κακαρά Δευτζρα κλπ. ) και τουσ ελεφκερουσ 
ακλοφμενουσ, όπωσ επίςθσ δεν κα πρζπει να διαταραχκεί θ αλλοίωςθ του φυςικοφ  περιβάλλοντοσ τθσ 
περιοχισ , άλλωςτε αυτό το αναφζρει και ςτο ζγγραφο του ο ΜΓΣ Ρανςερραικόσ. 
 Κλείνοντασ τθν τοποκζτθςθ του ο κ. Χρυςανκίδθσ ανζφερε ότι  είναι ςφμφωνοσ με τθν 
παραπάνω παραχϊρθςθ, ( ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι 52 ςτρζμματα αλλά λιγότερα γιατί ζνα γιπεδο 
ιδθ ζχει παραχωρθκεί  για χριςθ, περίπου 17 ςτρζμματα με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ), κακόςον 
διαπίςτωςε ότι ο φάκελοσ που κατζκεςε αυτι τθν φορά ο ΜΓΣ Ρανςερραικόσ είναι πλιρθσ και δεν 
μπορεί να είναι αντίκετοσ ςε μια τζτοια επζνδυςθ και μάλιςτα ακλθτικι θ οποία κα πραγματοποιθκεί με 
τθν εφαρμογι ςε απόλυτο βακμό τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και με τθν  απαραίτθτθ προχπόκεςθ να 
διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία  όλων των χρθςτϊν ( ςυλλόγων , κοινοφ κλπ) ςτο Ακλθτικό πάρκο 
ομονοίασ, αλλά και να λθφκοφν μζτρα για  τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ του χϊρου  και 
αυτό κα γίνει με τουσ όρουσ που κα κακορίςουμε ςιμερα με τθν  κετικι μασ γνωμοδότθςθ προσ το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο Σερρϊν.  

Μετά τον κ. Χρυςανκίδθ τον λόγο ζλαβε και πάλι ο κ. πρόεδροσ  του Δ.Σ. ο οποίοσ ανζφερε  ότι 
όλοι οι ςφλλογοι είναι κετικοί ωσ προσ τθν παραχϊρθςθ προσ τον ΜΓΣ Ρανςερραικό, ςφμφωνα με αυτά 
που ανζφεραν κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ  με τθν  προχπόκεςθ όμωσ να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ τθσ 
ομαλισ τουσ λειτουργίασ ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ  και μετά τθν ωσ άνω παραχϊρθςθ, διότι  
διαφορετικά δεν ςυμφωνοφν. Επίςθσ  τζκθκε το κζμα τθσ εκ νζου  κατανομισ ωρϊν χριςθσ των γθπζδων 
ποδοςφαίρου του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ, κακόςον υπάρχουν και άλλα γιπεδα ποδοςφαίρου με 
αποδυτιρια  τα οποία χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά και μόνο ςφλλογοσ ο οποίοσ δεν ιταν παρόν ςτθν 
χκεςινι ςυνάντθςθ, επίςθσ ανζφερε ότι κάποιεσ επιφυλάξεισ είχε ο εκπρόςωποσ των πολιτϊν – 
παλαιμάχων ποδοςφαιριςτϊν ο οποίοσ μασ ανζφερε ότι κα πρζπει να  ρωτιςει τουσ εντολείσ του, αν 
μετά από αυτά που ςυηθτθκικαν ςτθν χκεςινι ςυνάντθςθ ςυμφωνοφν ι όχι. 
 Κλείνοντασ ο πρόεδροσ το κζμα ανζφερε ότι κα λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 
τθν διαςφάλιςθ όλων αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο Ακλθτικό πάρκο Ομόνοιασ (  Ακλθτικοί 
ςφλλογοι, παλαίμαχοι ποδοςφαιριςτζσ , πολίτεσ) αλλά   και του Ν.Ρ και του Διμου,  ακόμθ ενθμζρωςε 
όλουσ τουσ  παρευριςκόμενουσ κατά τθν χκεςινι ςυηιτθςθ   ότι  κα κλθκοφν  να παρευρεκοφν ςτθν 
ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Σερρϊν όταν κα ζρκει το κζμα προσ ςυηιτθςθ για να 
τοποκετθκοφν εφόςον το κελιςουν, κακόςον αυτό είναι το αρμόδιο όργανο εκ του νόμου  το οποίο κα 
λάβει τθν απόφαςθ  για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, διότι το ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ ιδιοκτθςιακά ανικει 
ςτον Διμο  Σερρϊν αυτι τθν ςτιγμι και ο ΟΡΑΚΡΑ ζχει τθν αρμοδιότθτα για τθν  ςυντιρθςθ και 
λειτουργία του, εμείσ ςιμερα  ωσ Δ.Σ. του Ν.Ρ. δεν κα αποφαςίςουμε αλλά  κα εκφράςουμε τθν γνϊμθ 
μασ προσ το Δ.Σ. του Διμου Σερρϊν, όπωσ επίςθσ  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία  και το 
ςυμβοφλιο τθσ  Δθμοτικισ Κοινότθτασ Σερρϊν κα πρζπει να γνωμοδοτιςει για το ςυγκεκριμζνο κζμα και 
κατόπιν το Δθμοτικό Συμβοφλιο Σερρϊν να αποφαςίςει αρνθτικά θ κετικά.  
      

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: 
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Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ε Ι, 
 

Να γνωμοδοτιςει κετικά προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Σερρϊν για τθν παραχϊρθςθ ζκταςθσ  (52) 
πενιντα δφο ςτρεμμάτων που αιτείται ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ ΜΓΣ Ρανςερραικόσ  ςτο Ακλθτικό πάρκο 
Ομονοίασ για τριάντα (30) ζτθ, ςφμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που κατζκεςε, μαηί με φάκελο ο 
οποίοσ περιείχε όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για το ςυγκεκριμζνο αίτθμα,   ςφμφωνα με τθν  
ιςχφουςα νομοκεςία, με τουσ παρακάτω όρουσ: 

1. Πλεσ οι εργαςίεσ που κα γίνουν  ςτο υπό δθμιουργία ακλθτικό κζντρο κα πρζπει να ζχουν τθν 
ςφμφωνθ γνϊμθ του ΟΡΑΚΡΑ , τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του  Διμου Σερρϊν, 
ςφμφωνα με τουσ πολεοδομικοφσ κανόνεσ και κα γίνουν αποκλειςτικά και μόνο με δαπάνεσ του 
ΜΓΣ Ρανςερραικοφ. 

2. Πλεσ οι καταςκευζσ που κα γίνουν ςτο ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ κα μείνουν μετά τθν λιξθ του 
χρόνου παραχϊρθςθσ ςτον ΟΡΑΚΡΑ δίχωσ να υπάρχει καμιά οικονομικι απαίτθςθ από τον ΜΓΣ 
Ρανςερραικό. 

3. Άμεςθ καταςκευι ενόσ γθπζδου ποδοςφαίρου με αποδυτιρια από τον ΜΓΣ Ρανςερραικό ςε 
χϊρο που κα του υποδείξουν ο ΟΡΑΚΡΑ και θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Σερρϊν ςτο ακλθτικό 
πάρκο ομόνοιασ, ςφμφωνα με τουσ πολεοδομικοφσ κανόνεσ αποκλειςτικά με δικζσ του δαπάνεσ. 

4. Άμεςθ καταςκευι ενόσ γθπζδου ποδοςφαίρου από τον Διμο Σερρϊν   ςτο ακλθτικό πάρκο 
ομόνοιασ για τθν εξυπθρζτθςθ των άλλων ςυλλόγων. 

5. Μζχρι τθν καταςκευι των ωσ άνω δφο γθπζδων όλοι οι ςφλλογοι που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
ακλθτικό πάρκο ομόνοιασ κα ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τα ίδια γιπεδα ποδοςφαίρου με 
τουσ ίδιουσ όρουσ, ζωσ ότου τουσ παραχωρθκοφν τα δφο νζα γιπεδα.  

6. Ο ΟΡΑΚΡΑ κα μεριμνιςει για τθν διαςφάλιςθ  χϊρων  ςτο ακλθτικό πάρκο ομονοίασ για τθν 
άκλθςθ και ψυχαγωγία  των Σερραίων πολιτϊν και κα φροντίςει να μθν αλλοιωκεί το φυςικό 
περιβάλλον τθσ περιοχισ  τθρϊντασ όλουσ τουσ πολεοδομικοφσ κανόνεσ.  

7. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ακλθτικοφ κζντρου ο ΟΡΑΚΡΑ κα ζχει τθν δυνατότθτα ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ να χρθςιμοποιεί τα γιπεδα ποδοςφαίρου με τα αποδυτιρια για τθν εξυπθρζτθςθ 
ζκτακτων ακλθτικϊν γεγονότων  κυρίωσ ποδοςφαίρου ( τιμωρία ζδρασ κάποιου ςωματείου του 
Διμου, φιλοξενία αγϊνα θ προπόνθςθ Εκνικισ ομάδασ, ΕΡΣΣ κλπ), πάντα βζβαια με ςυνεργαςία 
και καλι διάκεςθ και των δφο πλευρϊν. 

8. Δεν επιτρζπεται θ μίςκωςθ των παραπάνω χϊρων ςε τρίτουσ. 
9. Πλεσ οι εργαςίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ πενταετίασ ςε διαφορετικι περίπτωςθ 

αίρεται θ παραχϊρθςθ. 
10.  Για τα κτίςματα που υπάρχουν εντόσ του  υπό παραχϊρθςθ χϊρου κα υπάρξει ςυνεργαςία 

μεταξφ των δφο μερϊν ςχετικά με τθν διαχείριςθ τουσ ( κατεδάφιςθ- ανακαίνιςθ κλπ.  
11. . Σε περίπτωςθ κετικισ απόφαςθσ από το Δ.Σ. του Διμου Σερρϊν για τον παραχϊρθςθ  του ωσ 

άνω χϊρου, το Δ.Σ. του ΟΡΑΚΡΑ του Διμου Σερρϊν δεςμεφεται για τθν εξ αρχισ κατανομι των 
ωρϊν χριςθσ όλων των γθπζδων ποδοςφαίρου του ακλθτικοφ πάρκου ομονοίασ ςε όλουσ τουσ 
ςυλλόγουσ που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό.  

12. Σε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ ενόσ εκ των παραπάνω όρων παροφςα γνωμοδότθςθ παφει να 
ιςχφει. 

 
Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα  αριθμό  25/2019 

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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