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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη για το 

κλείσιμο της οδού Λ. Δημοκρατίας  

   Αριθ. Συνεδρίασης :  4/2020  

Αριθ. Απόφασης :  9/2020  
 

Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός 
Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, το σώμα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  η οποία διεξήχθη δια 
τηλεδιάσκεψης 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. 18/23-4-2020  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. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

5. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

6. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

7. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

 

 

1. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Δ.Κ. 

2. Ατματζίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος Δ.Κ 

3. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Δ.Κ.  

4. Τσακίρη Ευγενία, 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.  
 
Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι έχουμε ένα εκτός ημερησίας διάταξης και 
ζητώ την έγκρισή σας για να συζητηθεί.  
Το σώμα δέχθηκε τη συζήτηση του θέματος αλλά να συζητηθεί μετά τα 
ημερησίας διάταξης θέματα. 



 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι, με το 
υπ’ αρ. πρωτ. 6283/28-4-2020 έγγραφο της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδομίας, τμήμα Τεχνικών έργων μας ζητείται η λήψη ή μη απόφαση  
για το κλείσιμο της οδού Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της Βας. Γεωργίου 
μέχρι και την 25η Μαρτίου και από ώρα 07:00π.μ της Τετάρτης  6/5/2020 έως 
και ώρα 20:00 της Πέμπτης 7/5/2020 για να πραγματοποιηθούν εργασίες 
ασφαλτόστρωσης..  
 
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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
    

Για το κλείσιμο της οδού Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της Βας. Γεωργίου 
μέχρι και την 25η Μαρτίου και από ώρα 07:00π.μ της Τετάρτης  6/5/2020 έως 
και ώρα 20:00 της Πέμπτης 7/5/2020 για να πραγματοποιηθούν εργασίες 
ασφαλτόστρωσης.  
 
Τα μέλη τοποθετήθηκαν όπως παρακάτω: 
Η πρόεδρος ψήφισε θετικά.  
Η κα Τοψή Μαρία διαφωνεί με το κλείσιμο του δρόμου γιατί δεν συνοδεύεται 
με μελέτη η εισήγηση και γιατί θεωρεί ότι με μια μικρή συντήρηση μπορεί να 
διορθωθεί ο δρόμος. 
Η κα Παλτατζίδου Ευτυχία διαφωνεί γιατί έπρεπε να υπάρχει μελέτη. 
Ο κος Χαραβόπουλος Χαρίλαος διαφωνεί 
Ο κος Ματσουκατίδης Αντώνης συμφωνεί. 
Ο κος Πολίτης Βασίλης συμφωνεί. 
Ο κος Αλευράς Μάξιμος συμφωνεί.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2020 
 
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 
 
 


