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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 21/12/2020 συνεδρίασης  
Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Λήψη απόφασης για ψήφιση ή μη της κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του 
Δήμου Ωραιοκάστρου όπως παρουσιάστηκε από τα 
μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου στη 19η τακτική 
συνεδρίαση στις 15-12-2020. 
 

   Αριθ. Συνεδρίασης :  20/2020  
Αριθ. Απόφασης :  34/2020  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου  
του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και από ώρα 09:00 π.μ. έως και 12:00 
μ.μ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, το σώμα της Κοινότητας Ωραιοκάστρου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, για λήψη απόφασης  η οποία διεξήχθη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   
σύμφωνα με α) το άρ. 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/Α/11-3-2020 και β)   επί των θεμάτων  που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 
78/16-12-2020  έγγραφη πρόσκληση της προέδρου κ. Μαρίας Αραμπατζίδου. 
 
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα  μέλος της  σύμφωνα με τις διατάξεις του     
άρθρου 89 του Ν. 4555/2018. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών 
συμμετείχαν εννέα (9) μέλη,  δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
 

1. Μαρία Αραμπατζίδου, Πρόεδρος της  Κ. 

2. Πολίτης Βασίλειος, τακτικό μέλος Κ. 

3. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Κ. 

4. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Κ.  

5. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Κ. 

6. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Κ. 

7. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Κ. 

8. Δημητριάδου Ελένη, τακτικό μέλος Κ 

9. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ.  

 

Κανείς 

1. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Κ. 

2. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Κ. 

 

  

  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.    
 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση αποστέλλοντας το παρακάτω email:  
 
Το σημερινό συμβούλιο ξεκινάει στις 9:00 πμ και θα διαρκέσει έως τις 12:00 μμ. 
Παρακαλώ να καταχωρήσετε τις ψήφους σας και τις τοποθετήσεις σας με email ή με 
μήνυμα ή τηλέφωνο στο κινητό μου (6973313687).  



 
Μια προσωπική παράκληση στον κο Βαρβέρη να στείλει την τοποθέτησή του όπως 
την ανέγνωσε στο τελευταίο συμβούλιο για να προσμετρηθεί η συμμετοχή του στο 
σημερινό συμβούλιο. 
 
Μαρία Αραμπατζίδου   
 
Με την Απόφαση 28/2020 του συμβουλίου της Κοινότητας Ωραιοκάστρου, το 
συμβούλιο συμφώνησε στον καταμερισμό των αξόνων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και τη δημιουργία των παρακάτω ομάδων εργασίας:  
 

Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 
Ματσουκατίδης Ματσουκατίδης Αραμπατζίδου Αραμπατζίδου 

Πολίτης Πολίτης Αλευράς Τσαφαρίδης 
Αλευράς Παλτατζίδου   

 Δημητριάδου   
 
Η κα Τοψή Μ., ο κος Χαραβόπουλος Χ. και ο κος Βαρβέρης Α. ζήτησαν να 
καταθέσουν ξεχωριστά ο καθένας από μια συνολική τοποθέτηση. 
 
Η Πρόεδρος απέστειλε μέσω email σε όλους τους συμβούλους το πλάνο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο καταρτίσθηκε βάσει των προτάσεων που 
απέστειλαν οι σύμβουλοι. Σύμφωνα με αυτό,  η Πρόεδρος και οι σύμβουλοι 
Ματσουκατιδης Α., Αλευράς Μ., Πολίτης Β., Τσαφαρίδης Π., Παλτατζίδου Ε. και 
Δημητριάδου Ε. πρότειναν την ένταξη των παρακάτω δράσεων και έργων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ωραιοκάστρου: 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1 
 
1.1.1  Πρόγραμμα αναδάσωσης μαζί με ένα εκτενές σύστημα πυρασφάλειας. 
Αντιπυρικές ζώνες: συντήρηση και δημιουργία όπου χρειάζεται. 
ΟΧΙ στη δημιουργία αιολικού πάρκου. 

1.1.1.2 Aνάδειξη πηγών όπου υπάρχουν, ειδικά στον ορεινό όγκο, και αξιοποίηση 
προς όφελος των δημοτών. 
1.1.1.3 Περιοχές όπου απαγορεύεται το κυνήγι, καθώς και περιοχές natura, εάν 
υπάρχουν. 
1.1.1.4 Λύση στο πρόβλημα με τα νερά από τα κοιμητήρια που έχουν απορροή προς 
την λίμνη Ωραιοκάστρου, κλείσιμο και έλεγχος παράνομων χωματερών. 
1.1.1.5 Αξιοποίηση ανενεργού λατομείου Ωραιοκάστρου πριν τα κοιμητήρια- υπήρχε 
παλαιότερη πρόταση για ανοιχτό θέατρο, αξιοποίηση ανενεργού λατομείου 
Παλαιοκάστρου και σήμανση του για αποφυγή ατυχημάτων. 
1.1.1.6 Συνεργασία δήμου με σχολεία, περιβαλλοντικά προγράμματα, συνεργασία με 
συλλόγους (Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου, Ποδηλατικός Σύλλογος). 
1.2.1 Ολοκλήρωση χωροταξικής και πολεοδομικής επέκτασης Ωραιοκάστρου και 
τακτοποίηση περιοχής Νεόκαστρου. 
1.2.2.1 Αναπλάσεις σε πάρκο Θησέως, πάρκο Φιλίππου και Καρδίτσας, πάρκο 
Γαλήνης, καθώς και όλων των πάρκων που είναι στις προτάσεις για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα από τη Κοινότητα Ωραιοκάστρου. 
1.2.3 Ενεργειακή αυτονομία στο Κονταξοπούλειο και στα σχολεία (συγκρότημα 1ου 
Γυμνασίου, 1ου και 2ου Λυκείου, καθώς και στα υπόλοιπα σχολεία του δήμου), 
ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Παύλου Μελά και Ιωάννη Καποδίστρια, 
καθώς και του δημαρχείου Ωραιοκάστρου. 



1.2.4 Επείγουσα εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, δημιουργία χώρων 
στάθμευσης, ολοκλήρωση κόμβων και δημιουργία όπου χρειάζεται (Γαλήνη, 
Κονταξοπούλειο), ολοκλήρωση δρόμου στη Γαληνή και εάν είναι εφικτό η 
υπογειοποίησή του στο ύψος της Εκκλησίας, προέκταση της γραμμής του μετρό 
μέχρι το αμαξοστάσιο της Θερμαϊκού, δημιουργία παρκινγκ για την εξυπηρέτηση των 
κάτοικων του Ωραιοκάστρου. 
1.2.6 Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζωών και αξιοποίηση σχετικών 
κονδυλίων από τον δήμο, συνεργασία με τη φιλοζωική εταιρεία, αγορά νέων 
απορριμματοφόρων φιλικών προς το περιβάλλον, αντικατάσταση οχημάτων του 
δήμου με ηλεκτρικά, δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων, ώστε να 
αποτελέσουν κίνητρο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκίνητων από τους δημότες μας. 
1.2.8 Οργάνωση και στελέχωση αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του 
δήμου σε συνεργασία με άλλους φορείς πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, 
συνεργασία με ομάδες πολιτικής προστασίας του δήμου μας  (ΟΜΑΚ 
Ωραιοκάστρου), ενδυνάμωση και ενίσχυση Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής και 
αναζήτηση νέου κτιρίου που να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις. 
1.2.8.1 Παραπομπή σε προτάσεις συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 
Ωραιοκάστρου για το τεχνικό πρόγραμμα που αφορούν στα κοιμητήρια 
Ωραιοκάστρου, περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου, φωτισμός, καθαριότητα, 
οργάνωση κτιρίου φύλακα, συντήρηση εκκλησίας, δυνατότητα επέκτασης, 
καθορισμός νέων ορίων, δανειοδότηση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που 
απαιτούνται. 
1.3.2 Πλήρης κάλυψη της Κοινότητας Ωραιοκάστρου με δίκτυα αποχέτευσης σε 
περιοχές που δεν έχουν συνεργασία δήμου με ΕΥΑΘ παγίων. 
1.3.4 Πλήρης κάλυψη της δημοτικής κοινότητας με δίκτυο οπτικών ινών, ανάπτυξη 
ευζωνικών δικτύων για δωρεάν Wi-Fi στους δημότες. 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ 2 
 
2.1.1 Δημιουργία ειδικών σχολείων (νηπιαγωγείο και δημοτικό), δημιουργία 
Επαγγελματικού Λυκείου (εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις στην περιοχή ΟΑΕΔ σε συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και 
Υπουργείου Εργασίας), συντήρηση και ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και ενεργειακής 
αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, κλειστό γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του 
1ου Γυμνασίου (μπασκέτες) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις υπόλοιπες 
σχολικές μονάδες του 1ου και 2ου Λυκείου και θα περιορίσει τις μετακινήσεις των 
μαθητών προς αναζήτηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 
2.2.1 Δημιουργία πάρκου ΑΜΕΑ, δημιουργία υποστηρικτικού σταθμού για γονείς 
παιδιών ΑΜΕΑ που χρειάζονται συμβουλές και ψυχολογική στήριξη, καθώς και 
μαθήματα ειδικής διαπαιδαγώγησης σε γονείς που αδυνατούν οικονομικά στήριξη. 
Αναβάθμιση του θεσμού “Βοήθεια στο Σπίτι” όχι μόνο στους ηλικιωμένους αλλά και 
σε απόρους, αναβάθμιση των ΚΑΠΗ, δείπνα αγάπης από εθελοντές για ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη, δημιουργία τοίχου καλοσύνης, μετατροπή του ιατρείου 
Ωραιοκάστρου σε κέντρο υγείας αστικού τύπου με αναβάθμιση και συμπλήρωση του 
με όλες τις ειδικότητες. 
2.3.1 Μετατροπή του κολυμβητήριου από ανοικτό σε κλειστό, ώστε να 
χρησιμοποιείται όλο τον χρόνο, νέα όργανα γυμναστικής στο Κονταξοπούλειο, καθώς 
και αναμόρφωση εγκαταστάσεων σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται για 
αθλήματα, όπως στο κτίριο του Παύλου Μελά, δάπεδο για πολεμικές τέχνες, 
ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστήριου και του κολυμβητήριου. 
2.3.2 Οργάνωση σχολικών αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οργάνωση φιλανθρωπικών αγώνων, ημερίδες. 



2.4.1 Αναβάθμιση και ανάδειξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ωραιοκάστρου, 
συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, λέσχη βιβλίου και ανάγνωσης, έκθεση βιβλίου, 
θέατρο, κινηματογράφος, μουσική σκηνή δημιουργία Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γυναικών Ωραιοκάστρου που θα έχει ως στόχο την ανάδειξη του τόπου και των 
παραδοσιακών προϊόντων, γιορτές παραδοσιακών προϊόντων με συμμετοχή 
τοπικών παραγωγών. 
2.5.1 Δημιουργία Κέντρου Νεότητας, δημιουργία προσκοπικού συστήματος και 
καταφυγίου στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου. 
2.6.1 Κέντρο Υγείας. 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ 3 
 
3.1.1 Ετήσιο φεστιβάλ παράγωγων. 
3.1.2 Χαρακτηρισμός και οργάνωση βιομηχανικού πάρκου Ωραιοκάστρου με 
δημόσιο κέντρο συνεδριάσεων, ιατρείο, πυροσβεστική υπηρεσία, παιδικό σταθμό, 
νηπιαγωγείο κ.ά. 
3.1.2.1 Διοργάνωση ετήσιων fashionshow για την παρουσίαση των συλλογών των 
βιοτεχνιών της περιοχής. 
3.2.1.1 Δημιουργία παρουσιαστικής ιστοσελίδας της τοπικής αγοράς σε μορφή 3D. 
3.2.1.2 Οργάνωση κέντρου διασύνδεσης και εύρεσης εργασίας ως παράρτημα του 
δήμου Ωραιοκάστρου και κοινοποίηση θέσεων εργασίας στα τοπικά ΜΜΕ. 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4 
 
4.1.1 Πρόγραμμα ετήσιας αξιολόγησης υπηρεσιών από τους πολίτες και 
πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης του δήμου. 
4.2.1.1 Στελέχωση υπηρεσιών καθαριότητας. 
4.3.1 Πλατφόρμες παράπονων και καταγραφής αιτημάτων πολιτών, βελτίωση 
συνδεσιμότητας εντός των δημοτικών κτιρίων. 
4.4.1 Ενίσχυση προσωπικού με τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptops κλπ.), 
αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση γραφείων. 
4.4.1.2 Δημιουργία ενημερωμένης αποθήκης μέσω λογισμικού. 
 
Η κα Τοψή κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις: 

1. «δημιουργία αιολικού πάρκου  
2. ίδρυση Πειραματικού σχολείου  
3. δημιουργία Πνευματικού Κέντρου  
4. κανάλι που να στέλνει τη τεράστια ποσότητα νερού από την υπερχείλιση στην 

οδό Καπποδιστρίου προς το δάσος 
5. να επιδιορθωθούν οι βρύσες που υπάρχουν εντός του Κονταξοπουλείου 
6. να μπει χρονοδιακόπτης και να υπάρχει ο απαραίτητος φωτισμός τόσο στην 

παιδική χαρά, όσο και περιμετρικά των γηπέδων του τένις και του 
ποδοσφαίρου κατά τις απογευματινές ώρες  

7. δημιουργία παιχνιδιών δαπέδου περιμετρικά του τένις στο σημείο που 
βρίσκονται οι κερκίδες 

8. μονοδρόμηση οδού «Γαβρά» 
9. ασφαλτόστρωση οδού «Ευόσμου» 
10. ασφαλτόστρωση οδού «Μακεδονικού Αγώνα» από την διασταύρωση 

Καραϊσκάκη έως Παύλου Μελά  
11. φωταγώγηση οδού «Λόρδου Βύρωνος» από Θεσσαλονίκης ως Μ. 

Αλεξάνδρου 
12. φωταγώγηση οδού «Υψηλάντου» κυρίως μπροστά στο κτίριο του ΚΕΠ  



13. μονοδρόμηση στο κομμάτι της Υψηλάντου από Κομνηνών έως 25ης 
Μαρτίου». 

 
Ο κος Χαραβόπουλος κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις: 

1. «νοσοκομείο  
2. συνεργασία με Α.Π.Θ. για μεταφορά σχολής στο Ωραιόκαστρο  
3. συνεδριακό κέντρο  
4. θέατρα (κλειστό και ανοιχτό)  
5. γήπεδο ποδοσφαίρου σκεπαστό με στίβο περιμετρικά 10 χιλιάδων θέσεων.  
6. γήπεδο μπάσκετ 5 χιλιάδων θέσεων  
7. δημοτικό γυμναστήριο». 

 
Ο κος Βαρβέρης τοποθετήθηκε πάνω σε θέματα που έχει θέσει κατ’ επανάληψη η 
Λαϊκή Συσπείρωση σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, δηλώνοντας ΠΑΡΩΝ 
στην ψήφιση του θέματος με εξαίρεση της πρότασης περί αιολικού πάρκου, στην 
οποία τάσσεται ΚΑΤΑ. 
 
Η Πρόεδρος σημείωσε πως η παρούσα απόφαση που θα λάβει το σώμα για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται και να συμπληρώνεται από την 
απόφαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του συμβουλίου της Κοινότητας Ωραιοκάστρου.  
 
Ο κος Αλευράς ζήτησε να προστεθεί ως πρότασή του το θέμα της ενίσχυσης του 
ανθρωπίνου δυναμικού στο Πολεοδομικό γραφείο Ωραιοκάστρου και άμεση βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και ενίσχυσή του με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το σώμα 
συμφώνησε στην πρόταση του κ. Αλευρά.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του συμβουλίου, η Πρόεδρος απέστειλε το παρακάτω 
ενημερωτικό email προς όλους τους συμβούλους: 
 

Καλησπέρα σας,  

Η 20η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου έληξε στις 12:00 μμ και η 
ψηφοφορία διαμορφώθηκε ως εξής: 

ο κος Μάξιμος Αλευράς, η κα Ελένη Δημητριάδου, ο κος Αντώνης Ματσουκατίδης, ο 
κος Βασίλης Πολίτης και η κα Ευτυχία Παλτατζίδου ψήφισαν μέσω email.  Η 
κα Νούλα Τσακίρη, ο κος Παύλος Τσαφαρίδης και ο κος Απόστολος 
Βαρβέρης ψήφισαν μέσω τηλεφώνου στο κινητό μου (ώρα 09:30, 10:05 και 10:57 
αντίστοιχα). Ακολουθούν οι ψήφοι προς ενημέρωση όλου του σώματος: 

κος ΑΛΕΥΡΑΣ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης περί 
αιολικού πάρκου και με την επισήμανση της προσθήκης της «ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναμικού στο Πολεοδομικό Γραφείο Ωραιοκάστρου με άμεση βελτίωση 
των συνθηκών της εργασίας και  ενίσχυση του με τον απαραίτητο εξοπλισμό». 

κα ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης 
περί αιολικού πάρκου. 

κος ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της 
πρότασης περί αιολικού πάρκου. 

κος ΠΟΛΙΤΗΣ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης περί 
αιολικού πάρκου. 

κα ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ: ΝΑΙ 



κα ΤΣΑΚΙΡΗ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης περί 
αιολικού πάρκου. 

κος ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης 
περί αιολικού πάρκου. 

κος ΒΑΡΒΕΡΗΣ: ΠΑΡΩΝ 

κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ: ΝΑΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εξαίρεση της πρότασης 
περί αιολικού πάρκου. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 (ΑΠ:20930/31-03-2020) και την Εγκύκλιο 426 (ΑΠ: 
77233/13-11-2020), στις δια περιφοράς συνεδριάσεις είναι απαραίτητος ο ορισμός 
χρόνου έναρξης και λήξης του συμβουλίου πάνω στην πρόσκληση που εκδίδεται, 
καθώς και η τήρηση αυτού. Όσα μέλη δεν μπόρεσαν να αποστείλουν τις ψήφους τους 
εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διεξήχθη το συμβούλιο θεωρούνται 
απόντα.   

Η κα Μαρία Τοψή ενημερώθηκε εκ νέου για τον χρόνο και τρόπο διεξαγωγής του 
συμβουλίου το Σάββατο 19/12/2020 και την Δευτέρα 21/12/2020 ψήφισε μετά τη λήξη 
του συμβουλίου (ώρα 13:14), οπότε η ψήφος της δεν μπορεί να προσμετρηθεί. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ Μ. 
ΠΟΛΙΤΗΣ Β. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ε. 
ΤΣΑΚΙΡΗ Ε. 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ Α. 
ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ Ε. 
ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ Π. 
ΑΛΕΥΡΑΣ Μ. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΤΟΨΗ Μ. 
ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 
 
Το σώμα αφού διάβασε το mail της Πρόεδρου και τις τοποθετήσεις τόσο της ίδιας 
αλλά και όλων των μελών του Δ.Σ. στην προηγούμενη συνεδρίαση και μετά από 
διαλογική συζήτηση,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Δια περιφοράς  
 

1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί με τις προτάσεις 
όλων των μελών, που ανάγνωσε η Πρόεδρος παραπάνω, καθώς και τις 
προτάσεις που έχουν συμπεριληφθεί στην Απόφαση 22/2020 του 
συμβουλίου της  Κοινότητας Ωραιοκάστρου και αφορούσε την κατάθεση 
Προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021. 

2. Όχι στην πρόταση δημιουργίας Αιολικού Πάρκου. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2020 
 



Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
 
 

      Η πρόεδρος της                                                              ΤΑ Μ Ε Λ Η  
           Κοινότητας 
 
  ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 
  (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου  
 
 


