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Από τα πρακτικά της 16/3/2021 
συνεδρίασης  Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Λήψη απόφασης για καταγραφή  ανάγκης 
προμήθειας νέων σημαιών μετά από αίτημα της 
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.  
 

  Αριθ. Συνεδρίασης :  3/2021  
Αριθ. Απόφασης :  3/2021  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου  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. 8/12-3-2021  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 έντεκα (11), 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. 

11. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ.  

 

Κανείς 

 

  

  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.    
 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση παίρνοντας παρουσίες. Για τη δια περιφοράς 
συμμετοχή στη συνεδρίαση των τοπικών συμβούλων, Ματσουκατίδη Α., Παλτατζίδου 
Ε. και Τσακίρη Ε., η Πρόεδρος ανέγνωσε προς το σώμα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, τα οποία απέστειλαν οι σύμβουλοι: 
 
(Ματσουκατίδης Α., μήνυμα στο κινητό της Προέδρου): «Καλησπέρα κα Πρόεδρε, 
λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν δεν θα μπορέσω να συνδεθώ στη σημερινή 
τηλεδιάσκεψη. Θα συμμετέχω δια περιφοράς. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. 
Ματσουκατίδης Αντώνης». 
 
(Παλτατζίδου Ε., email προς την Πρόεδρο): «Για τα θέματα της 3ης συνεδρίασης του 
συμβουλίου της Κοινότητας Ωραιοκάστρου, της 16ης Μαρτίου 2021  
Ευγενία Τσακίρη ΝΑΙ σε όλα 
Ευτυχία Παλτατζίδου ΝΑΙ σε όλα.» 
 
Έπειτα, η Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα, διαβάζοντας την ανεξαρτητοποίηση της 
κας Δημητριάδου Ε. 
 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα το πρώτο θέμα: 
 
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για καταγραφή  ανάγκης προμήθειας νέων σημαιών μετά 
από αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
 
Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι μετά από συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα και 
μετά την καταγραφή που έγινε η προμήθεια αφορά  3 σημαιών μήκους 3 μέτρων και 
4 σετ (Ελληνική, Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή).  
 
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 
 
Την προμήθεια 3 σημαιών μήκους 3 μέτρων και 4 σετ (Ελληνική, Βυζαντινή και 
Ευρωπαϊκή) για την Κοινότητα Ωραιοκάστρου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2021 
 

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  
 
 
 
 
 


