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Από τα πρακτικά της 23/2/2021 συνεδρίασης  
Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση δράσης 
συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης προς το 
Κοινωνικό Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου με 
απαραίτητη την τήρηση όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων όπως επιβάλλονται. 
 

  Αριθ. Συνεδρίασης :  2/2021  
Αριθ. Απόφασης :  2/2021  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου  
του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και από ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, το σώμα της Κοινότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
για λήψη απόφασης, η οποία διεξήχθη ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 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. 4/19-2-2021  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 δέκα (10), 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. Δημητριάδου Ελένη, τακτικό μέλος Κ 

8. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Κ. 

9. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Κ. 

10. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Κ. 

 

 

Κανείς 

1. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό 

μέλος Κ.  

 

  

  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.    
 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση παίρνοντας παρουσίες και στη συνέχεια έδωσε 
τον λόγο στην κα Δημητριάδου Ε., η οποία ζήτησε να κάνει μια ανακοίνωση. Η κα 
Δημητριάδου δήλωσε την παραίτησή της από το συμβούλιο της Κοινότητας εξαιτίας 
προσωπικών και άλλων λόγων και σημείωσε πως έχει αποστείλει επιστολή 
παραίτησης στο προσωπικό email του δημάρχου. Ενημερώθηκε από την πρόεδρο 
πως εφόσον επιθυμεί να παραιτηθεί πρέπει να καταθέσει αίτηση με το συγκεκριμένο 
θέμα στο πρωτόκολλο του δήμου Ωραιοκάστρου, ώστε να προχωρήσουν οι 
διαδικασίες για την αναπλήρωσή της στο συμβούλιο. 
 
Η κα Δημητριάδου απάντησε ότι σκοπεύει να το πράξει την επόμενη ημέρα. 
 
Συνεχίζοντας η πρόεδρος απάντησε σε email που έστειλε η κα Τοψή με τα 
παρακάτω ερωτήματα:  
 
1. "Πρόταση για διάθεση ΙΧ του Δήμου προς διευκόλυνση μετακίνησης ευπαθών 
ομάδων και ατόμων ΑΜΕΑ για εμβολιασμό". 
 
Η Πρόεδρος απάντησε πως διερευνάται ήδη η δυνατότητα διάθεσης οχήματος για 
μετακίνηση από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα από την εντεταλμένη σύμβουλο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, κα Χριστίνα Ζάπρα, διευκρινίζοντας πως 
υπάρχουν περιορισμοί, ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις προς τη χρήση οχήματος 
για μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα ή ευπαθών ομάδων από την 
Κοινωνική Υπηρεσία. 
 
2. "Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης των social media". 
 
Η πρόεδρος επισήμανε ότι λήψη απόφασης που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι δεν προκύπτει νόμιμα από τις αρμοδιότητες του 
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζονται από την Εγκύκλιο 88 
"Λειτουργία Κοινοτήτων" (αρ. πρωτ. 59846/21.08.2019), άρα η συνεννόηση περί 
διαχείρισής τους δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ 
των μελών. 
 
3. "Αναλυτική ενημέρωση της προέδρου για την παγία". 
 
Η Πρόεδρος δήλωσε: "Εάν παρακολουθήσατε την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμό θα γνωρίζετε ότι υπάρχει κωδικός 
για την πάγια προκαταβολή της κοινότητας".  
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι ορίζει τον κ. Πολίτη Β. 
αντιπρόεδρο του συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. 
 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα το πρώτο θέμα: 
 
Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση δράσης συλλογής τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης προς το Κοινωνικό Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου με απαραίτητη την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
όπως επιβάλλονται. 



 
Η Πρόεδρος πρότεινε τη διοργάνωση της δράσης στον χώρο του Δημαρχείου 
Ωραιοκάστρου (Κομνηνών 76) από το Σάββατο 13/03/2021 έως την Κυριακή 
14/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Η Πρόεδρος πρότεινε στην κα 
Δημητριάδου Ε. να συνεισφέρει στη δράση με τη συγκέντρωση τροφίμων και στο δικό 
της κατάστημα από Δευτέρα 8/12/2021 έως Παρασκευή 12/03/2021. Η κα Δημητριάδου 
συμφώνησε. 
 
Η Πρόεδρος επισήμανε πως για τη δημοσιοποίηση της δράσης θα δημιουργηθεί 
προωθητική αφίσα και λοιπό υλικό. Η Πρόεδρος τόνισε πως η δράση θα 
πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων. 
 
Η κα Τοψή και ο κος Βαρβέρης αν και συμφωνούν με την δράση ωστόσο αρνήθηκαν τη 
συμμετοχή τους σε συτή.   
 
Το σώμα αφού άκουσε την Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις τόσο της ίδιας αλλά και 
όλων των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη διοργάνωση δράσης συλλογής τροφίμων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Ωραιοκάστρου στον χώρο του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου (Κομνηνών 76) 
από το Σάββατο 13/03/2021 έως την Κυριακή 14/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 
13:00 μ.μ. με περιθώριο αναβολής της δράσης και πραγματοποίησής της σε νέα 
ημερομηνία εάν τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν το επιτρέπουν. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2/2021 
 

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  
 
 
 
 


