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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 12/2/2020 συνεδρίασης  
Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εκτροπής 
της λεωφορειακής γραμμής του Ο.Α.Σ.Θ. 
Παραχώρηση Κονταξοπούλειου καθώς και του 
αύλειου χώρου από ώρα 10:00 έως 18:00 στις 
23/02/2020. 

   Αριθ. Συνεδρίασης :  2/2020   
Αριθ. Απόφασης :  2/2020  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 
μ.μ., συνήλθε σε έκτατη  συνεδρίαση, λόγω περιορισμένων χρονικών 
προθεσμιών, το σώμα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του θέματος  που αναγράφεται στην υπ’ 
αριθ. 5/10-2-2020  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 επτά (7) τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
 

1. Μαρία Αραμπατζίδου, Πρόεδρος της Δ. Κ. 

2. Πολίτης Βασίλειος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

3. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

4. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

5. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

6. Ατματζίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

7. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

 

 

1. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

2. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

3. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

4. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

  
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.   
Η Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι υπάρχει απαρτία και αρχίζει η 
συνεδρίαση.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η κα Ε. Παλτατζίδου και κατά δήλωση της 
εκπροσωπούσε και την κα Ε. Τσακίρη, κατέθεσε δήλωση αποχώρησης από 
την έκτατη συνεδρίαση γιατί όπως και εγγράφως δήλωσαν δεν 
στοιχειοθετείται ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης και είναι απούσες 
από τη συνεδρίαση. 



Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
σώματος τα παρακάτω: 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης κρίνεται από την ορισμένη ημερομηνία που 
έθεσε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να εξετάσει το θέμα. Δεδομένου ότι την 
Πέμπτη 13/02/2020 συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα έχει τεθεί 
προς ψήφιση στην ημερήσια διάταξη, η επιτροπή Ποιότητας Ζωής οφείλει να 
έχει εγκρίνει την απόφαση.  
Το σώμα συμφώνησε στον κατεπείγων χαρακτήρα και η Πρόεδρος είπε ότι:  
 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4/21-1-2020 αίτηση του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού αιτείται για την 
πραγματοποίηση της 9ης Καρναβαλικής παρέλασης στο Δήμο Ωραιοκάστρου 
κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και την παραχώρηση του 
Κονταξοπούλειου με τον αύλειο χώρο αυτού. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
Α) την απαγόρευση κυκλοφορίας, τη στάση και τη στάθμευση αυτοκινήτων 
της διαδρομής επί των οδών Κομνηνών με Υψηλάντη – Λ. Δημοκρατίας – 
Θεσσαλονίκης μέχρι το ύψος της Λ. Βύρωνα, στις 23/02/2020 και κατά τις 
ώρες από 10:00 έως 16:00 για τη διεξαγωγή της Καρναβαλικής παρέλασης, 
 
Β) της εκτροπής της λεωφορειακής γραμμής 56 και τη δημιουργία (4) 
τεσσάρων προσωρινών νέων  στάσεων, 
 
Γ) την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο» καθώς 
και του αύλειου χώρου αυτού για την διεξαγωγή εκδήλωσης – συναυλίας  
κατά τις ώρες από 12:00 έως 18:00. 
 
Την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο» την 
αιτούνται μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας. 
 
Το σώμα της  Δημοτικής Κοινότητας, 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 
   

Α) την απαγόρευση κυκλοφορίας, τη στάση και τη στάθμευση αυτοκινήτων 
της διαδρομής επί των οδών Κομνηνών με Υψηλάντη – Λ. Δημοκρατίας – 
Θεσσαλονίκης μέχρι το ύψος της Λ. Βύρωνα, στις 23/02/2020 και κατά τις 
ώρες από 10:00 έως 16:00 για τη διεξαγωγή της Καρναβαλικής παρέλασης, 
 
Β) της εκτροπής της λεωφορειακής γραμμής 56 και τη δημιουργία (4) 
τεσσάρων προσωρινών νέων  στάσεων, 
 
Γ) την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο» καθώς 
και του αύλειου χώρου αυτού για την διεξαγωγή εκδήλωσης – συναυλίας  
κατά τις ώρες από 12:00 έως 18:00. 
 



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2/2020 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω.  
      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 
 


