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συνεδρίασης  Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 26/2019 
απόφασης του συμβουλίου Κοινότητας 
Ωραιοκάστρου που αφορά στη γνωστοποίηση 
ανάγκης δημιουργίας στάσης λεωφορείου στα 
Κοιμητήρια Ωραιοκάστρου 

  Αριθ. Συνεδρίασης :  4/2021  
Αριθ. Απόφασης :  5/2021  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 31η του μηνός Μαίου του 
έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 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) με το 
άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 ν.4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Α.Π. 
163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π. 
136/22080/30-11-2020 Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 
60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-
4ΧΣ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), την ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), την ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ) και την ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/160/οικ.8032/10-05-2021 (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ) Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών επί των θεμάτων που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 14/25-5-2021  
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 εννέα (9), 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. Δημητριάδου Ελένη, τακτικό μέλος Κ 

7. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Κ. 

Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Κ. 

9. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Κ. 

 

1. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ 

2.Τσαφαρίδης Παύλος, 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  
ανακοίνωσε στο σώμα πως σε συνεργασία με την πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κα Δρόσου Ε., έχει αναλάβει τη δημιουργία εορταστικού βίντεο με 
αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, στο οποίο θα 
συμμετέχουν σχολεία του δήμου Ωραιοκάστρου. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα 
πως η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων, ορίζει πως αυτές θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 7/6/2021 μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση, ο κος Αλευράς Μ. ζήτησε τον λόγο και τοποθετήθηκε 
σχετικά με το θέμα της ολοκλήρωσης της Πολεοδομικής Μελέτης.  
 
Η Πρόεδρος απάντησε στον κ. Αλευρά πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
από πλευράς του Κοινοτικού Συμβουλίου και πως, εφόσον επιμένει πως το αίτημά 
του δεν έχει ικανοποιηθεί, πρέπει μέσω της παράταξής του να θέσει τα ερωτήματα 
που εκείνος επιθυμεί προς το δημοτικό συμβούλιο. 
 
Τον λόγο ζήτησε ο κ. Χαραβόπουλος Χ., ο οποίος ζήτησε να συζητηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του συμβουλίου.  
 
Απαντώντας, η Πρόεδρος τόνισε πως από την αρχή του έτους είχε ζητήσει εγγράφως 
τις προτάσεις των μελών του συμβουλίου για να καταρτιστεί ένας εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας και, ενώ έχουν περάσει 5 μήνες, καμία πρόταση δεν έφτασε 
ποτέ στα χέρια της από κανέναν σύμβουλο. Η Πρόεδρος δήλωσε πως "εάν και 
εφόσον αποσταλούν οι προτάσεις, θα αξιολογηθούν και θα έρθει το θέμα προς 
ψήφιση". 
 
Η κα Παλτατζίδου Ε. δήλωσε πως είναι απαραίτητο ένα γραφείο για να ρυθμίζονται 
τα θέματα των συμβουλίων. 
 



Η κα Δημητριάδου Ε. ρώτησε την Πρόεδρο ποιος πήρε την πρωτοβουλία και πώς 
πληρώθηκαν οι λαμπάδες που δόθηκαν στους πολίτες που έφεραν τρόφιμα κατά το 
διάστημα του Πάσχα για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης σχετικής δράσης από την Κοινότητα Ωραιοκάστρου. 
 
Η Πρόεδρος απάντησε πως η προσφορά λαμπάδων ήταν δική της πρωτοβουλία και 
πως πληρώθηκαν με δικά της έξοδα.   
 
Σε συνέχεια, μετά από τοποθετήσεις μελών επί προσωπικού προς την Πρόεδρο, η 
Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στο εξής δεν θα ανεχτεί περαιτέρω προσωπικές επιθέσεις 
και bulling προς το πρόσωπό της και πως, εάν συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, 
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Μετά την τοποθέτηση της Προέδρου 
αποχώρησαν οι σύμβουλοι: 
Τοψή Μ., Χαραβόπουλος Χ.,  Παλτατζίδου Ε., Βαρβέρης Α., Ματσουκατίδης Α..  
 
Ο κος Αλευράς Μ. αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την αιτιολογία πως το 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν εξετάζει τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου. 
 
Παρέμειναν στη συνεδρίαση τα μέλη Δημητριάδου Ε. και Πολίτης Β. 
 
Η Πρόεδρος συνεχίζοντας ανέγνωσε το πρώτο θέμα: 
 
Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 26/2019  απόφασης του συμβουλίου 
Κοινότητας Ωραιοκάστρου που αφορά στη γνωστοποίηση ανάγκης δημιουργίας 
στάσης λεωφορείου στα Κοιμητήρια Ωραιοκάστρου 
 
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 επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφασης του συμβουλίου και την 
αποστολή εκ νέου επιστολής προς την αρμόδια υπηρεσία αστικής συγκοινωνίας για 
γνωστοποίηση της ανάγκης σχεδίασης και δημιουργίας στάσης λεωφορείου που να 
εξυπηρετεί την πρόσβαση στα κοιμητήρια Ωραιοκάστρου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2021 
 

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  
 
 
 
 
 


