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Από τα πρακτικά της 29/6/2021 
συνεδρίασης  Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Συζήτηση και γνωμοδότηση σχετικά με 
εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος 
στις οδούς 25ης Μαρτίου και Επταλόφου. 
 

  Αριθ. Συνεδρίασης :  5/2021  
Αριθ. Απόφασης :  8/2021  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου  του 
έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, το σώμα της Κοινότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, για 
λήψη απόφασης, η οποία διεξήχθη δια τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, σύμφωνα 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 
(ΦΕΚ454/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), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/ 10-05-2021(ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), την ΔΙΔΑΔ/  
Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 (ΑΔΑ:6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ), την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01-06-2021 (ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών επί των θεμάτων  που αναγράφονται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 16/25-6-2021  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 επτά (7), δηλαδή: 
 

ΑΔΑ: 6ΛΙΕΩΗΖ-ΗΩ6



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. 

(Αντιπρόεδρος) 

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. 

 

1. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ 

2. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό 

μέλος Κ. 

3. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό 

μέλος Κ. 

4. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό 

μέλος Κ. 

 

  

  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Πραξιτέλης Ζαχαριάδης.    
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
προχώρησε στις απαντήσεις των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους συμβούλους. 

Για το πόσο κόστισε η «Καστροπολιτεία», τόνισε ότι ήταν μέρος ενός 
ευρύτερου διαγωνισμού από ιδίους πόρους για τη δημιουργία τεσσάρων 
παιδικών χαρών που το κόστος ανερχόταν περίπου στα 330.000,00€ στο 
σύνολό του. Φύλαξη υπάρχει στην «Καστροπολιτεία» όλο το 24ώρο και 
υπάρχει σχεδιασμός για πάρκο για ΑΜΕΑ. 
Στη συνέχεια, τόνισε ότι λόγω του αυστηρού πρωτοκόλλου, στις συναυλίες 
εκδίδεται συγκεκριμένος αριθμός προσκλήσεων και δε μπορεί να είναι χωρίς 
έλεγχο η διαδικασία. Όσον αφορά την πρόσβαση για ΑΜΕΑ στα σχολεία, οι 
διευθυντές θα πρέπει να καταγράψουν το πρόβλημα και να απευθυνθούν 
στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Τόνισε ότι οι φθαρμένες σημαίες θα αντικατασταθούν και πως υπάρχει 
σχεδιασμός για ανάπλαση του πάρκου της 19ης Μαΐου.  
 
Τέλος, για τα κοιμητήρια ανέφερε ότι συντάσσεται ο νέος κανονισμός και πολύ 
σύντομα θα διευθετηθούν πολλά θέματα προχωρώντας για πρώτη φορά στη 
νομιμοποίησή τους. 
 
Στη συνέχεια, αφού ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 
στην κα Τοψή η οποία ανέφερε τα εξής: 
 
Στην οδό Επταλόφου θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την 
έλλειψη πεζοδρομίου. Οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι τα παιδιά 
περπατούν στη μέση του δρόμου. Θα πρέπει να το αναφέρουμε στην αρμόδια 
υπηρεσία, ώστε να μεριμνήσει για τη βελτίωση των πεζοδρομίων στο συγκεκριμένο 
σημείο.  
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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 
 
Εισηγείται προς την αρμόδια υπηρεσία της διεύθυνσης Τεχνικών 
έργων για την βελτίωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό 
Επταλόφου της Κοινότητας Ωραιοκάστρου. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2021 
 

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  
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