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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 30/6/2020 συνεδρίασης  
Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Λήψη απόφασης επί προτάσεων βελτίωσης των 
δημοτικών κοιμητηρίων Ωραιοκάστρου. 

   Αριθ. Συνεδρίασης :  9/2020  

Αριθ. Απόφασης :  12/2020  
 

Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 30η του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, το σώμα της Κοινότητας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  η οποία διεξήχθη βάσει της 
υπ’ αρ. 163/29-5-2020 εγκυκλίου, όπου αναφέρετε ότι σε περίπτωση της δια 
ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 
κεκλεισμένων των θυρών, επί των θεμάτων  που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 33/26-6-2020  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 
βρέθηκαν παρόντα όλα τα  μέλη,  δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
 

1. Μαρία Αραμπατζίδου, Πρόεδρος της  Κ. 

2. Ατματζίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος Κ. 

3. Πολίτης Βασίλειος, τακτικό μέλος Κ. 

4. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Κ. 

5. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Κ. 

6. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Κ.  

7. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Κ. 

8. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ.  

9. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Κ. 

10. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Κ. 

11. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Κ. 
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, μετά από έγκριση ομόφωνη από 
το σώμα και λόγω απουσίας της ορισθείσας από τον Δήμαρχο γραμματέως 
κας Τσουκαλά Κυριακής.   
 
Η Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι υπάρχει απαρτία και αρχίζει η 
συνεδρίαση.  
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αλευρά ο 
οποίος ανέφερε ότι για το θέμα της κτηματογράφησης περιμένει να εισαχθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και θα καταθέσει την άποψή του εκεί. Στη 
συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αιτήματα της κας Τοψή για συζήτηση 
κάποιων θεμάτων λέγοντας ότι για το θέμα αντικατάστασης της γραμματέως 
του Τοπικού Συμβουλίου κας Τσουκαλά Κ.  ότι το θέμα αφορά απόφαση 
Δημάρχου και εκεί θα πρέπει να απευθυνθεί. Για το θέμα κλήσης κάποιου 
εκπροσώπου από το Άρσις να παραστεί στο συμβούλιο, ζήτησε συγκεκριμένη 
αντζέντα για να μπορεί να προσκληθεί κάποιος από τον ξενώνα. Για το αίτημα 
κλήσης του κ. Παπακωνσταντίνου Γ. να παραστεί στο συμβούλιο, η Πρόεδρος 
ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του και ο ίδιος δήλωσε ότι αδυνατεί λόγω 
υποχρεώσεων να παραστεί. Για τις αρμοδιότητες του συμβουλίου, τόνισε ότι 
υπάρχει εγκύκλιος που αναφέρει ξεκάθαρα ποιες είναι αυτές. Ωστόσο, 
πρότεινε την κατανομή ανά περιοχή και αν συμφωνεί το σώμα, να συζητηθεί 
το συγκεκριμένο θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Το σώμα κατά 
πλειοψηφία καταψήφισε να συζητηθεί το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης. 
Για την εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη με τον τίτλο «λοιπά θέματα», η 
πρόεδρος ανέφερε ότι ούτως ή άλλως ό,τι επιθυμεί ο καθένας, μπορεί να 
συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης ή αν το σώμα εγκρίνει, να μπει 
σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
Η κα Τοψή πήρε τον λόγο και τόνισε ότι τα άλλα τοπικά συμβούλια βάζουν 
τίτλο «λοιπά θέματα», ενώ ζήτησε να υπάρχει ένα email που θα χρησιμοποιεί 
το τοπικό συμβούλιο. Επίσης, πρότεινε η πρόσκληση και τα θέματα να 
αναρτώνται και στην σελίδα του τοπικού στο διαδίκτυο. Για τον καλεσμένο 
από το Άρσις ανέφερε ότι θα ήθελε μια ενημέρωση για την δομή και 
συμφώνησε με τον χωρικό καταμερισμό αρμοδιοτήτων. 
Ο κ. Βαρβέρης διαφώνησε με το θέμα των αρμοδιοτήτων και τόνισε ότι στην 
ουσία τα προβλήματα δε θα λύνονται. 
Ο κ. Τσαφαρίδης ανείπε ότι ο ρόλος του τοπικού συμβουλίου είναι 
γνωμοδοτικός και πως για το θέμα της γραμματείας του τοπικού είναι θέμα 
Δημάρχου. 
Ο κ. Πολίτης τόνισε ότι στο θέμα των αρμοδιοτήτων εδώ και ένα χρόνο αυτό 
κάνουμε. Καταγράφουμε τα προβλήματα. 
Η κα Τσακίρη ανέφερε ότι στο θέμα των πολιτιστικών υπάρχει ανυπαρξία 
έργου και πως δεν έχουμε πλέον θεατρική ομάδα. 
 
Μετά την διαλογική συζήτηση η πρόεδρος προχώρησε στα θέματα ημερήσιας 
διάταξης κατά σειρά όπως αναγράφονταν στην πρόσκληση. 
 
Αφού ανέγνωσε το πρώτο θέμα , είπε ότι πήγε στα κοιμητήρια μαζί με τον κ. 
Αλευρά για να κάνουν μια αυτοψία για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Στη 
συνέχεια, πήρε τον λόγο ο κ. Αλευράς ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει 
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περίφραξη και πως κάθε ζώο εισέρχεται και προκαλεί ζημιές. Επίσης, ανέφερε 
ότι υπάρχουν πολλά μπάζα και ότι τα πεύκα έχουν προκαλέσει ζημιές στη 
σκεπή της εκκλησίας. 
Το λόγο πήρε στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος καθημερινότητας κα Δημητριάδου 
Σ. και ανέφερε ότι στα κοιμητήρια εργασίες γίνονται από τον Σεπτέμβριο και 
πως δεν περίμενε σήμερα την αυτοψία για να πάνε τα συνεργεία να 
καθαρίσουν. Τόνισε πως ό,τι έχει να κάνει με τις δικές αρμοδιότητες θα το 
κάνει, για τα υπόλοιπα έχει ενημερώσει τους αρμόδιους αντιδημάρχους. 
Ο κ. Πολίτης ανέφερε ότι όντως στις αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου 
είναι και ο έλεγχος των κοιμητηρίων, ενώ ο κ. Χαραβόπουλος Χ. είπε ότι δε 
χρειάζεται σε τέτοιου είδους επισκέψεις να υπάρχουν και δημοσιογράφοι. 
 
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να ψηφίσει τα κάτωθι: 
 

1. Το τοπικό συμβούλιο ζητά να καθαριστεί το φυλάκιο  
2. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός ανά δύο βδομάδες στα κοιμητήρια,  
3. Να κλαδεύονται τα πεύκα πιο τακτικά 
4. Να επισκευαστεί η ήδη υπάρχουσα περίφραξη 
5. Να γίνουν παρεμβάσεις στο εκκλησάκι 
6. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση των φιδιών 
7. Να γίνουν προσπάθειες για πρόσληψη τριών (3) ατόμων που θα 

απασχολούνται στα κοιμητήρια  
 
      

Το σώμα αφού άκουσε την Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις τόσο της ιδίας αλλά 
και όλων των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. και μετά από διαλογική 
συζήτηση,  
                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει τα κάτωθι: 
 

1. Το τοπικό συμβούλιο ζητά να καθαριστεί το φυλάκιο  
2. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός ανά δύο βδομάδες στα κοιμητήρια,  
3. Να κλαδεύονται τα πεύκα πιο τακτικά 
4. Να επισκευαστεί η ήδη υπάρχουσα περίφραξη 
5. Να γίνουν παρεμβάσεις στο εκκλησάκι 
6. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση των φιδιών 
7. Να γίνουν προσπάθειες για πρόσληψη τριών (3) ατόμων που θα 

απασχολούνται στα κοιμητήρια  
 

Η απόφαση να προωθηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2020 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 

 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
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      Η πρόεδρος της                                    ΤΑ Μ Ε Λ Η  
  Δημοτικής   Κοινότητας 
 
 
  ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 
  (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου 
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