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ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 16/7/2020 συνεδρίασης
Κοινότητας Ωραιοκάστρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Λήψη απόφασης σχετικά με ελλιπή σήμανση
στους δρόμους που οδηγούν προς Ωραιόκαστρο.

Αριθ. Συνεδρίασης : 10/2020
Αριθ. Απόφασης : 15/2020
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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. 34/10-7-2020
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
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.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
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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.
Στη συνέχεια, ανέγνωσε ψήφισμα που αφορά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί και ομόφωνα το σώμα στήριξε το ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου.
Στην αρχή πήρε το λόγο η κα Τσουκαλά η οποία ήταν παρούσα επί
προσωπικού λόγω αναφοράς του ονόματός της στην προηγούμενη
συνεδρίαση. Αναφέρθηκε στην κα Παλτατζίδου λέγοντας ότι είπε τη μισή
αλήθεια, στον κ. Χαραβόπουλο για διάφορα σχόλια στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης, ενώ απάντησε στον κ. Βαρβέρη ότι είναι κακό να έχει μένος
εναντίον της και πως δούλευε την περίοδο της καραντίνας, διότι δεν
δικαιούταν άδεια. Τέλος, επιφυλάχθηκε παντός νομίμου δικαιώματός της.
Ο κ. Βαρβέρης ζήτησε να απαντήσει επί προσωπικού, αλλά η Πρόεδρος του
είπε ότι πρώτα θα πρέπει να δώσει το λόγο στις καλεσμένες από τη δομή
Άρσις.
Παρούσες είναι η κα Πανδήρη και η κα Κολοβού. Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου.
Η κα Τοψή ρώτησε πόσα παιδιά φιλοξενούνται και αν πρόκειται να κλείσει.
Επίσης αναρωτήθηκε αν φιλοξενούνται στον ξενώνα μόνο αγόρια και αν είναι
λειτουργικό να υπάρχουν στην ίδια αυλή με τα μικρά παιδιά που πηγαίνουν
στον παιδικό σταθμό.
Η κα Πανδήρη ανέφερε ότι η δομή φιλοξενεί 30 περίπου παιδιά, ότι από την
μία είναι το σπίτι της Άρσις και από την άλλη ο ξενώνας ανηλίκων στον οποίο
φιλοξενούνται μόνο αγόρια. Επίσης επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε
κάποιο πρόβλημα με την παρουσία παιδιών στην αυλή από τους παιδικούς
σταθμούς και τη δομή. Η κα Κολοβού τόνισε ότι στο σπίτι της Άρσις
εργάζονται 12 άτομα, πώς μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση, αλλά
βρέθηκαν κάποια κονδύλια, ενώ και οι φορείς και ο εμπορικός κόσμος του
Ωραιοκάστρου στηρίζει έμπρακτα τη δομή.
Ο κ. Βαρβέρης ρώτησε τι ηλικιακά γκρουπ υπάρχουν και η κα Πανδήρη
απάντησε ότι στο σπίτι της Άρσις είναι από 5-12 ετών αγόρια και από 12-18
κορίτσια, ενώ στον ξενώνα φιλοξενούνται ανήλικα αγόρια από 12-18 ετών. Η
καταγωγή τους είναι κυρίως από Συρία, Αφγανιστάν και Πακιστάν.
Ο κ. Χαραβόπουλος αναρωτήθηκε μετά τα 18 τι κάνουν αυτά τα παιδιά και η
κα Πανδήρη ανέφερε ότι υπάρχουν στεγαστικά προγράμματα ενηλίκων, ενώ
στην ερώτηση της κας Παλτατζίδου για το αν μορφώνονται και πηγαίνουν
σχολείο, απάντησε ότι επειδή στο Ωραιόκαστρο δεν υπάρχουν τμήματα
ένταξης, πηγαίνουν σχολείο σε άλλες περιοχές.
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Ο κ. Τσαφαρίδης ρώτησε για τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται στον
ξενώνα και πόσα είναι ελληνόπουλα με την κα Πανδήρη να λέει ότι όλα είναι
αλλοδαπά και πως αριθμούν 27, ενώ οι εργαζόμενοι είναι 18 άτομα.
Ο κ. Χαραβόπουλος πρότεινε αν υπάρχει κάποια έλλειψη σε επιστημονικό
προσωπικό να βοηθήσει το σώμα σε αναζήτηση μέσω και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.
Βαρβέρη για δύο λεπτά να απαντήσει επί προσωπικού στην κα Τσουκαλά η
οποία είχε ήδη αποχωρήσει.
Ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι δεν έχει κανένα μένος με την κα Τσουκαλά, το μόνο
που ρώτησε ήταν αν αποζημιώνεται υπερωριακά και πως δεν έχει καμία
κόντρα με κανένα εργαζόμενο. Επισήμανε ότι δε ζήτησε την αντικατάστασή
της ούτε ήθελε να τη θίξει προσωπικά. Το μόνο που είπε ήταν ότι αφού
εργάζεται πρωί, θα μπορούσε να έρθει και απόγευμα την περίοδο της
καραντίνας.
Πήρε τον λόγο η κα Τοψή λέγοντας ότι η συμπεριφορά της κας Τσουκαλά
ήταν απαράδεκτη και πως είναι γραμματέας του Συμβουλίου και όχι μέλος
αυτού. Θα πρέπει να καταγράφει και όχι να έχει φωνή. Δεν ζητήθηκε το δια
ζώσης συμβούλιο λόγω εγωισμού.
Η πρόεδρος απάντησε ότι το συμβούλιο λειτούργησε με νόμιμο τρόπο και
πως κάποιοι θέλανε να οδηγηθούμε στην παρανομία στήνοντας ελλείψεις
απαρτίας.
Ο κ. Χαραβόπουλος τόνισε ότι δεν έχει πρόβλημα με κανέναν εργαζόμενο
απλά όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα πρέπει να του το
επισημαίνουμε. Επίσης, το σώμα δεν ήταν ενήμερο για την παρουσία της κας
Τσουκαλά.
Η κα Παλτατζίδου ανέφερε ότι όλοι σεβόμαστε τους γύρω μας και πως η δια
ζώσης συνεδρίαση κρίθηκε καλύτερη σαν διαδικασία.
Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και
πολεοδομίας κ. Καζαντζίδης Χαράλαμπος.
Αναφέρθηκε καταρχήν στο θέμα των μονοδρομήσεων που έθεσαν τα μέλη και
είπε πως καλό θα είναι να συγκεντρωθούν τα αιτήματα και συνολικά να
κάνουμε μια μελέτη. Επίσης, για τις ασφαλτοστρώσεις υπάρχει εργολαβία που
είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει πολλά σημεία. Στην ερώτηση του κ.
Βαρβέρη για το πόσο άμεσα ικανοποιείται ένα αίτημα, απάντησε όσο το
δυνατόν πιο σύντομα.
Σχετικά με το κέντρο του Ωραιοκάστρου μίλησε για το έργο του OPEN MALL
που είναι σε εξέλιξη και πως στόχος είναι το κέντρο του Ωραιοκάστρου να
γίνει πεζόδρομος. Πιθανόν να γίνει και ένα πάρκο με αγορά ενός οικοπέδου.
Στο σάιτ του Δήμου υπάρχει η μελέτη. Επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι οι
πεζοδρομήσεις έξω από τα σχολεία. Για την κατασκευή του νέου
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Δημαρχειακού μεγάρου στην περιοχή Αλώνια, τόνισε ότι κοστίζει πολύ και θα
πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το ήδη υπάρχον κτίριο. Ακόμη, για την λίμνη
«Παναγιώτης Ισχνόπουλος» είπε ότι υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησιακό , ενώ η
δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στο Ωραιόκαστρο συναντά δυσκολίες που έχουν
να κάνουν με προσφυγές κατοίκων.
Η κα Τοψή τόνισε ότι στην περιοχή αυτή έχουμε τον μεγαλύτερο χώρο
πρασίνου και αναρωτήθηκε αν το σημερινό κτίριο του Δημαρχείου μπορεί να
νομιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου και να γίνει ενεργειακό.
Μετά την διαλογική συζήτηση η πρόεδρος προχώρησε στα θέματα ημερήσιας
διάταξης κατά σειρά όπως αναγράφονταν στην πρόσκληση.
Σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος πήρε τον λόγο και
επισήμανε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σημάνσεων στους δρόμους
που οδηγούν προς Ωραιόκαστρο. Η ίδια τόνισε πως εξέτασε το θέμα εκτενώς
και βρέθηκε σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης που οδηγούν στο
Ωραιόκαστρο για να καταγράψει τα σημεία με ελλιπή σήμανση. Συγκεκριμένα,
στον κυκλικό κόμβο του Ευόσμου και στην έξοδο που οδηγεί προς
Ωραιόκαστρο, η σήμανση αναγράφει μόνο «Εύοσμο και Βόρειο Εύοσμο». Επί
της Εγνατίας οδού στην περιοχή Δερβενίου, η ταμπέλα που γράφει
«Ωραιόκαστρο» βρίσκεται σε σημείο όπου δεν είναι ορατή, κυρίως λόγω της
έντονης βλάστησης. Από την οδό Λαγκαδά προς Ωραιόκαστρο, η ταμπέλα
«Ωραιόκαστρο» είναι κατεστραμμένη και σε σημείο όπου δεν είναι ορατή, ενώ
η ταμπέλα που βρίσκεται επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας και πριν την
γέφυρα που οδηγεί στην οδό Θεσσαλονίκης είναι αρκετά μικρή, ξεθωριασμένη
και παλιά. Επίσης, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν τοποθετημένες
πολλές πινακίδες καταστημάτων και εργοστασίων με αποτέλεσμα να
εμποδίζεται η θέαση της πινακίδας «Ωραιόκαστρο». Στην Ευκαρπία, στον
κυκλικό κόμβο της περιφερειακής οδού στην έξοδο προς οδό Λαγκαδά, θα
έπρεπε αναγράφεται και η κατεύθυνση «Ωραιόκαστρο». Στην συνέχεια του
συγκεκριμένου δρόμου υπάρχει μεγάλη ταμπέλα αυτοκινητόδρομου εθνικού
δικτύου που αναφέρει πως για Ωραιόκαστρο θα πρέπει να στρίψει ο οδηγός
προς την οδό Λαγκαδά, όμως η ταμπέλα αυτή είναι τοποθετημένη πολύ νωρίς
σε σημείο που οδηγεί σε παράδρομο, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χάνουν τον
προσανατολισμό τους. Η σήμανση θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε σημείο
μετά τον παράδρομο.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να ψηφίσει τα ανωτέρω.
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,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την επίλυση
του ζητήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2020
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω.
Η πρόεδρος της
Κοινότητας

ΤΑ Μ Ε Λ Η

ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
(Ακολουθούν Υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου

