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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το βιβλίο Πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
της 4ης συνεδρίασης 

 
Αριθμός Γνωμοδότησης : 4 

 
 

 Θέματα Γνωμοδότησης:        
 Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων :  

 α. Επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού   Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 2012-2014.  

 β. Επί του  προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  Δήμου Ωραιοκάστρου ( 

Τεχνικό    Πρόγραμμα), για το έτος 2012. 

 γ. Επί του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012»  

 
 

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2011 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση κατόπιν της με αριθμ. 41580 /16-12-2011 πρόσκληση 

του Προέδρου σε Δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εκ νέου 

μετά την ματαιωθείσα συνεδρίαση στις 27-12-2011,  με τα όποια παρόντα μέλη της 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αρθρ. 5 παρ. 2  ) .  

 

Παρόντες από το σύνολο των 67 μελών της επιτροπής ( 52 φορείς και 15 Δημότες ) 

ήταν ,  14 εκπρόσωποι φορέων – συλλόγων του Δήμου  και 5 Δημότες – πολίτες  ήτοι : 

 

Εκπρόσωποι Φορέων – Συλλόγων του Δήμου 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

 
2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΚΑΡΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
 
 
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΜΠΑΤΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
 



4. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΤΣΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

 
 
5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΦΙΛΩΝ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
  
6. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ &  ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ -ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
 
7. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 
8. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΔΙΓΕΝΗΣ"ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ -  

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 
10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  
 
11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-  
ΑΝΤΥΠΑ ΛΙΤΣΑ 
 
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΣΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
 
13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΒΟΣΙΝΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΖΙ»  -  ΙΠΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
 

Δημότες – Πολίτες 
 
 

1. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
2. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
3. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
4. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
5. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
 
 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σαράντης Τύπου για την τήρηση 

των πρακτικών . 



Εισηγούμενος ο Πρόεδρος της Επιτροπής το παραπάνω θέμα είπε  ότι τα μέλη της Επιτροπής 

καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και να γνωμοδοτήσουν :  

α. Επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού   Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 2012-2014. 

 β. Επί του  προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  Δήμου Ωραιοκάστρου ( Τεχνικό    

Πρόγραμμα), για το έτος 2012. 

 γ. Επί του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012»  

 
Ειδικότερα :  

Σε ότι αφορά το 1ο σκέλος « Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού   Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 2012-2014». 

 

  Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν 3852/2010 «Για το μεσοπρόθεσμο 

προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 

(Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί 

μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό. 

Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) 

ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε με την 5694/03.02.2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ ορίζεται 

ότι ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει 

τριετή διάρκεια. 

Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού,  στο 

δημοτικό συμβούλιο  για συζήτηση και ψήφιση. 

Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού 

σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας 

κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται 



για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην 

ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή με την υπ’ αριθ. 7/2011 

απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το 

σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου  

Ωραιοκάστρου. 

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 368/2011 απόφασή του 

ενέκρινε το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού όπως του υποβλήθηκε από την 

Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το δημοσιοποίησε με καταχώρηση στην 

ιστοσελίδα του δήμου για διαβούλευση. 

Επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού καλείται να 

συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις 

της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Οι προτάσεις και απόψεις σας έπρεπε να κατατεθούν είτε σε ηλεκτρονική 

μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την 26/12/2011, είτε να 

παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή (CD) στον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης, για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας. 

Οι διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν 

αυτούσιες στην ιστοσελίδα του Δήμου (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

10 του Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Ωραιοκάστρου). 

Σε ότι αφορά το 2ο σκέλος:  «Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί 

του  προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  Δήμου Ωραιοκάστρου  (Τεχνικό 

Πρόγραμμα), για το έτος 2012.». 

 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν 3852/2010 «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 

των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το 



οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο 

Προϋπολογισμό.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί 

μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθμ. 50698/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών 

του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του 

προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.  

Επί του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράση  καλείται να συζητήσει η 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της. 

Οι προτάσεις και απόψεις σας έπρεπε να κατατεθούν είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr έως την 

26/12/2011, είτε να παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή (CD) στον γραμματέα της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης, για τη 

διευκόλυνση της υπηρεσίας. 

Οι διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν 

αυτούσιες στην ιστοσελίδα του Δήμου (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

10 του Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Ωραιοκάστρου). 

Σε ότι αφορά το 3ο σκέλος:  «Διατύπωση γνώμης για τον υπό κατάρτιση 

Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012.». 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν 3852/2010 «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 

των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το 



οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο 

Προϋπολογισμό.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί 

μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθμ. 50698/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών 

του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του 

προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.  

Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου και υποβάλλει 

το σχέδιο προϋπολογισμού, στο δημοτικό συμβούλιο.  

Το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης σε ειδική, για αυτόν το σκοπό, συνεδρίαση. 

Επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού  καλείται να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της. 

Οι προτάσεις και απόψεις σας έπρεπε να κατατεθούν είτε σε ηλεκτρονική 

μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την 26/12/2011, είτε να 

παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή (CD) στον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης, για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας. 

Οι διατυπωμένες γνώμες και απόψεις των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν 

αυτούσιες στην ιστοσελίδα του Δήμου (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

10 του Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Ωραιοκάστρου). 

 

  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
Μαρκοπούλου Ντίνα 

 Μέλος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ωραιοκάστρου  
 
 
  Για να γίνει η πόλη μας ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο φιλική, ακόμα πιο 
ακμάζουσα και με κύριο αντικείμενο την ευημερία των ανθρώπων μας, για να 
υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις, ανάπτυξη, περισσότερη επένδυση στα θέματα 
του πολιτισμού, της νεολαίας, του αθλητισμού, της κοινωνικής πρόνοιας ,οι 
προτάσεις των φορέων διαβούλευσης δεν πρέπει ν' αποτελούν απλά όραμα και 
έκθεση ιδεών, αλλά  να είναι συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες. 
  
  
Δημιουργία νέων κόμβων. 
 
  Αρχικά, θα ήθελα να συγχαρώ τη τωρινή διοίκηση, η οποία στη   βραχεία θητεία 
της, προχώρησε με απόλυτη επιτυχία στην υλοποίηση της κατασκευής των τριών 
κόμβων. ,έστω και αν το έργο είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη διοίκηση, 
(1ος Θεσ/νίκης-2ος Αεροδρομίου-3ος Mακεδ. Αγώνα.) 
Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης (απώλεια χρόνου, αύξηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, ψυχολογική επιβάρυνση οδηγών και επιβατών κτλ), είναι η κατασκευή, 
νέων κόμβων. 
Προτείνω: να κατασκευαστούν άλλοι τρεις στα εξής σημεία: 
α) Θεσ/νίκης-Κονταξοπούλου, να αντικατασταθεί το φανάρι 
β) Θεσ/νίκης-Λ.Δημοκρατίας 
γ) Γαλήνη, να αντικατασταθεί το φανάρι.  
 
Δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου. 
 
  Προτεραιότητα η δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών. 
Στο Ωραιόκαστρο το Κονταξοπούλειο, δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των 
αθλητικών δράσεων όλων των συλλόγων που φιλοξενεί. 
Η μεγάλη συμμετοχή στα τμήματα υποδομής ακαδημιών, των αθλητικών-
γυμναστικών- χορευτικων-κ.ά. τμημάτων, λόγω συνεχούς αύξησης του πληθυσμού 
του δήμου μας, αποτελεί  επιτακτική ανάγκη ανέγερσης Κλειστού Γυμναστηρίου. 
Είναι ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ότι οι νέοι κάτοικοι που έρχονται, είναι 
μεσαίας και νεαρής ηλικίας, προσδίδοντας ένα δυναμισμό στην περιοχή αλλά 
αυξάνοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ανάλογων υποδομών (σχολείων, 
βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων, πολιτιστικών 
κέντρων κ.α.). 
  
 
Δημιουργία Βοτανικού πάρκου. 
 
  Έχοντας σαν αφετηρία την ευαισθητοποίηση και την συνειδητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος, 
προτείνω: την δημιουργία βοτανικού κήπου. 



Σκοπός: εκτός από τη διατήρηση ποικίλλων φυτών-βοτάνων-φρούτων, που τείνουν 
προς εξαφάνιση, προσφέρει εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και περιπατητικό έργο.                              
1. Να συμπεριληφθεί στα αξιοθέατα της πόλης και στα προγράμματα επίσκεψης 
όλων των σχολείων, να συνδεθεί με ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, γιατί το 
πράσινο και ο πολιτισμός κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. 
2.Να επιτευχθεί με την ενοποίηση της περιοχής Καλόγερου-Λίμνης. 
 
 Δημιουργία θερινού κινηματογράφου. 
 
  Ο θερινός κινηματογράφος, υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ζωής για 
το μεγαλύτερο τμήμα του 20ου αιώνα, συνδέοντας την αισθητική απόλαυση του 
σινεμά με την καθημερινότητα της πόλης. Έγραψε τη δική του ιστορία και συνδέθηκε 
με μικρές και μεγάλες ανθρώπινες στιγμές μας. Είναι ένα στοιχείο της πολιτισμικής 
ταυτότητας των Ελλήνων και ένα ίχνος στη μνήμη πολλών γενεών.  
Προτείνω: αν είναι νόμιμο και εφικτό, να φιλοξενηθεί στην ταράτσα του ΚΑΠΗ Π. 
Μελάς. 
 
Παιδόπολη - κτίρια. 
 
  Σ' έναν αναπτυσσόμενο Δήμο, οι ανάγκες είναι πολλές. 
Προτείνω: 
  'Οσα κτίρια παραμένουν κλειστά και αχρησιμοποίητα, επειδή ανήκουν σε 
κρατικούς φορείς, με συγκεκριμένες διαδικασίες, να περιέλθουν στη περιουσία του Δ. 
Ωραιοκάστρου. Τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας 
εικαστικών-εφαρμοσμένων τεχνών, γυμναστικής, παιδικών σταθμών κ.ά. 
 
Δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου (με ελάχιστο κόστος) για την 
φιλοξενία αερομοντελιστών. 
 
  Ο αερομοντελισμός σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον όμορφα, ιδιαίτερα χόμπι με 
ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Είναι ευχάριστο διάλειμμα στη ζωή μας. Μας 
σηκώνει απο την καρέκλα, μας ωθεί έξω στην φύση και κυρίως υποκινεί τα παιδιά 
μας να αφήσουν τις καφετέριες και τα Internet cafe, την τηλεόραση. Οξύνει το νου 
και αναπτύσσει δεξιότητες. 

Προτείνω: κατάλληλους χώρους: σε μια τράπεζα, πάνω από τη Λίμνη του Δ. 
Ωραιοάστρου ή στο παλιό Λατομείο, ανάμεσα Παλαιόκαστρο-Νεοχωρούδα ή όπου 
αλλού κρίνετε ο,τι είναι θεμιτό. 
 
Να προωθηθεί πρόγραμμα σχεδιασμού διαδημοτικών δικτύων ποδηλατοδρόμων.  
 
Να προωθηθεί πρόγραμμα για να αποκτήσουν κατοικία άποροι πολίτες που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα ν' αποκτήσουν στέγη. 
 

 

 

 

 



Ποντίκας Δημήτριος  

Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

1.Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον 

 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΣΟΥΚΕΣ ΔΡΥΜΟΥ. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΗΡΩΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. 

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΔ ΔΡΥΜΟΥ .  

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΔ. ΔΡΥΜΟΥΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΟΥΚΕΣ (ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 40 ΚΑΤΟΙΚΩΝ). 

5. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ. 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΜΠΑΡΕΣ» ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ 

ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. 

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΥΜΟΥ. 

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

(ΣΤΟΝ ΔΥΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ) 

9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚ ΔΡΥΜΟΥ. 

10. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΟΥ-ΜΕΛΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΟΤΑΝ ΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ. 

11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ. 

12. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΤΟΠ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ ΠΡΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΜΑΡΑ). 

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΟΥΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 



(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΝΕΡΟ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 

ΚΑΠΟΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ). 

14. ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΝΑ ΚΟΝΤΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ. 

15. ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΔ 

ΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟ ΔΡΥΜΟ 

ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ. 

2. Κοινωνική πολιτική-Αθλητισμός-Πολιτισμός 

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 

2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΝΑ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΛΠ). 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΒΕΒΕΡΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ. (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ e-

trikala ΣΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ) 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ) ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΜΕΑ. 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ. 

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 

(ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΧ ΔΥΣΛΕΞΙΑ). 



9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΣΙΝΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 3 ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ 

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ 

ΟΓΚΟΥΣ. 

10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΔΑΚ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΟ. 

 
3. Τοπική οικονομία-Απασχόληση 

 
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ 5 ΒΡΥΣΕΣ 

(ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΟΠΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ). 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΕΝΤΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PELLET ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΠΑΘΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ. 

              

 

 

 

 

 

 



Δαμιανίδης Απόστολος 

Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

.  

1. Στρατηγικός σχεδιασμός 

1. Στην συντασσόμενη μελέτη επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου  πρέπει  να 
προταθεί η σταδιακή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου  για τον λόγο ότι η 
κλιμάκωση κατά στάδια π.χ. Γαλήνης , Αμφιθέας , Παλαιόκαστρο Β΄ , θα διευκολύνει 
τον Δήμο και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις υπηρεσίες υποδομής ( ΔΕΗ . 
ΟΥΘ , ΟΤΕ  κλπ ) στον σχεδιασμό  και την εξοικονόμηση πόρων , αλλά και τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων  ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους , π.χ.  εισφορά σε 
χρήμα .  

2.  Λόγω της  μεγάλης πληθυσμιακής αύξησης  που αναμένεται με την ρυμοτόμηση – 
πολεοδόμηση στις περιοχές επέκτασης , προτείνεται η εξασφάλιση 200 στρεμμάτων για 
την δημιουργία σχολών ΑΕΙ –ΤΕΙ Βόρειας Ελλάδας  πλησίον  λεωφορειόδρομου και 
μελλοντική στάση Μετρό  .  
3. Στην Ρυμοτομούμενη περιοχή  πρέπει να προβλεφθούν εγκαταστάσεις που θα 
προσελκύσουν την αγορά η ενοικίαση κατοικιών με την ανάπτυξη τοπικών αγορών , 
ξενοδοχείων , εστιατόριων , καταστημάτων , αθλητικών εγκαταστάσεων .  
 

2.  Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012 
 

1. Ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα του Δήμου μέσω κυκλοφορίας εντύπου 
, Περιοδικού ή Εφημερίδας σε μηνιαία ή 15/μερη βάση , με πρόβλεψη διάταξης της 
ύλης  με τρόπο ώστε να εξοικονομείται χαρτί . 
2. Συντήρηση Πρασίνου , Πάρκων , Αλσυλλίων .  Η προμήθεια –φύτευση –
συντήρηση του φυτικού υλικού πρέπει να γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας 
πρασίνου και την επίβλεψη κάποιου ειδικού ΑΕΙ ή Τεχνολόγου Δασοπονίας – 
Γεωπονίας  .  
3. Εκτεταμένη δενδροφύτευση της πλαγιάς του γηπέδου ποδοσφαίρου  
Ωραιοκάστρου . 
4. Ανάδειξη φυτών σε Ζαρντινιέρες στα κεντρικά σημεία του Ωραιοκάστρου ( Λ. 
Δημοκρατίας)  
5. Ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου . 
 Η ανακατασκευή  του γηπέδου πρέπει  να συνδυαστεί με κανόνες ορθής χρήσης του 
από τα ποδοσφαιρικά σωματεία με σκοπό την αποτελεσματική συντήρηση του .   
 
  Βελτίωση οδών  
 

1. Βελτίωση της κεντρικής  οδού  Θεσσαλονίκης στο σημείο «Στροφής του 
τρελού»  

2. Βελτίωση της οδού Μελισσοχωρίου – Κομνηνών  

  



       Ποιότητα Ζωής  

1. Πολεοδομική ρύθμιση για τις υπό έκδοση άδειες οικοδόμησης που θα ισχύει 
σε καθορισμένες περιοχές του κέντρου των οικισμών που θα προβλέπει 
δέσμευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για κάθε κατοικία –κατάστημα – 
γραφείο –επαγγελματικό χώρο . 

2. Αντιμετώπιση και μέτρα πρόληψης της ρύπανσης δρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων ( πάρκων πλατειών) από κατοικίδια ζώα .  

  



Γεράκη Βικτωρία  

Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Μέτρο 1.1 Φυσικό Περιβάλλον 

Στόχοι 

 Εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών 
συστημάτων (π.χ. αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου στα σχολεία με 
φωτοβολταϊκά συστήματα). 

 Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 
 

Μέτρο 2.1 Υγεία και κοινωνική πρόνοια 

Στόχοι 

 Προγράμματα σχολικής υγιεινής όπως έλεγχος οπτικής και ακουστικής 
οξύτητας, οδοντιατρικός έλεγχος, πρόληψη σκολίωσης και κύφωσης, 
εμβολιασμοί, διάγνωση διαταραχών, μάθηση και λόγου. 

 
Μέτρο 2.2 Κοινωνική μέριμνα και κοινωνική ενσωμάτωση 

Στόχοι 

 2.2.3. Δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου και αγοράς με την υποστήριξη 
χορηγών. 

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους για 
δημιουργία Δημοτικής στέγης υπερηλίκων (Δημοτικό Γηροκομείο). 
 

Μέτρο 2.4 Πολιτισμός, πολιτισμική προβολή, αθλητισμός και εθελοντισμός 

Στόχοι :  

Πολιτισμός 

 Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου πολιτιστικών δραστηριοτήτων των 
συναφών νομικών προσώπων 

       Αθλητισμός 

 Δημιουργία δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας 

Μέτρο 4.6 Εσωτερική οργάνωση, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

Στόχοι 

 Γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη 
 Πολιτικές κινήτρων εργαζομένων του Δήμου 

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – Εκπρόσωπος του Συλλόγου  



« Γυναίκες μαζί»  Υφαντίδου Αικατερίνη , επεσήμανε ότι στο νέο Τεχνικό 

Πρόγραμμα , τα συνεχιζόμενα έργα – μελέτες κυρίως του πρώην Δήμου Καλλιθέας  

τα οποία απορροφούν μεγάλα ποσά από το κοινό ταμείο του ενιαίου Δήμου . 

και πρότεινε:  

 Την επαναλειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου Ωραιοκάστρου καθώς 

είναι θέμα ηθικής τάξης η λειτουργία του για όσους προσέφεραν λαογραφικά 

αντικείμενα για προβολή και ανάδειξη τους . 

     Την προώθηση κατασκευής :  

 Του Αθλητικού – Πολιτιστικού Πολυχώρου της Γαλήνης  

 Του Ανοικτού θεάτρου Ωραιοκάστρου  

 

 Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κελεσίδης Στάθης ανέφερε ότι 

στον στρατηγικό σχεδιασμό χρειάζεται μια ιεράρχηση στόχων και έργων πόρων και 

ένας χρονικός ορίζοντας που εξειδικεύονται στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου . Αυτή η εικόνα προγραμματισμού φαίνεται ότι 

λείπει. 

Σε ότι αφορά το περιβάλλον ρώτησε αν θα χρηματοδοτηθεί το «Αποχετευτικό της 

Καλλιθέας» από το Πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ . Αν προβλέπεται κάποια παρέμβαση στο 

ρέμα «Καζάζη» στον οικισμό Ελληνοποντίων το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση .  

 Επεσήμανε ότι για τους Αθλητικούς χώρους του Ωραιοκάστρου και ιδιαίτερα για το 

γήπεδο ποδοσφαίρου ότι δεν γίνεται τίποτε το ουσιαστικό με μικρές χρηματοδοτήσεις.  

 

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Μπάτος Αστέριος  ανέφερε ότι 

Στρατηγικός σχεδιασμός σημαίνει προτεραιότητες και ύπαρξη ενός οργανωμένου 

σχεδιασμού .  

Σε ότι αφορά τον Αθλητισμό στην Γαλήνη Ωραιοκάστρου για παράδειγμα δεν υπάρχει 

κανένα γήπεδο . Γενικά στο Ωραιόκαστρο οι ανάγκες με βάση τον πληθυσμό είναι 

μεγαλύτερες και όπου αναλογικά θα πρέπει να γίνουν περισσότερες αθλητικές 

υποδομές .     

 

 

 



Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  Καραμπιστάνη Χρυσάνθη κατέθεσε 

τις ακόλουθες προτάσεις και ερωτήσεις  :  

               Προτάσεις 

1.Να διεκδικήσει ο Δήμος από τον ΟΣΚ τις έτοιμες μελέτες για τα δύο σχολεία που 

έχουν ενταχθεί στα ΣΔΙΤ και λόγω κρίσης δεν προχωράει η χρηματοδότηση τους και 

αυτά μένουν εγκλωβισμένα την στιγμή που η κατασκευή τους είναι άκρως 

απαραίτητη. 

Πρόκειται για το 12θεσιο 6ο Δημ οτικό πίσω από τον ΟΑΕΔ που η κατασκευή του θα 

αποσυμφορήσει  τα υπερπλήρη 3ο, 4ο και 1ο Δημ.  και για το 12θεσιο 3ο Γυμνάσιο 

στο Παλαιόκαστρο.  

Το 3ο Γυμνάσιο αυτή τη στιγμή είναι πλήρες σαν 9θεσιο χωρίς δυνατότητα 

ανάπτυξης όπως και το 1ο και 2ο Γυμν. Τα σχολεία αυτά προτείνουμε να περάσουν 

στα ΕΣΠΑ. 

2.Προτείνουμε να γίνουν αιτήσεις ίδρυσης 7ου Δημ  σε αντικατάσταση της 

ίδρυσης  του 5ου που δόθηκε στο Μελισσοχώρι,7ου Νηπιαγωγείου για τις ανάγκες 

του Παλαιοκάστρου και 3ου Λυκείου γιατί τα δύο υπάρχοντα  

δεν επαρκούν ήδη. 

3.Για την διευκόλυνση των μαθητών αλλά και όλων των πολιτών ζητούμε την 

πεζοδρόμηση της οδού Θεσσαλονίκης από την Γαλήνη έως τον Μασούτη. 

4.Ζητούμε να γίνει πάρκο το δημοτικό οικόπεδο στην Γούναρη και Στανίση στο 

Παλαιόκαστρο απέναντι από την Παλαιοχριστιανική Βίλα μοναδικής 

αρχαιολογικής αξίας που βρέθηκε ακριβώς στο απέναντι οικόπεδο. 

Το δημοτικό αυτό οικόπεδο είναι δεσμευμένο από την 5η Εφορία Αρχαιοτήτων και 

μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο σαν χώρος αναψυχής με δέντρα και παγκάκια, κάτι που 

λείπει από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και όντας πάρκο να λειτουργήσει σαν χώρος 

στάθμευσης για τα σχολεία που θα επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της 

Παλαιοχριστιανικής  Βίλας 

 

           Ερωτήσεις   

Τί γίνεται με : 

 Τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στα ΕΣΠΑ , όπως το 9θεσιο 2ο δημ 

Παλαιοκάστρου στην οδό Υψηλάντου και 12θεσιο 4ο δημ στην περιοχή Πεύκων. 

  Την μεταφορά του 2ου Νηπ Παλαιοκάστρου στο καινούργιο κτίριο, θα γίνει 

μέσα στο δεκαπενθήμερο των εορτών. 



 Την μεταφορά μαθητών στο δήμο μας μετά τον άκαρπο διαγωνισμό στις 22 του 

Δεκέμβρη . 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Σαραμάντος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης,  ανακεφαλαιώνοντας τη συζήτηση που διεξήχθη, δεσμεύθηκε να 

εισάγει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται, 

τις κατατεθείσες, είτε γραπτώς είτε προφορικώς,  προτάσεις των μελών της Επιτροπής, 

είτε εκπροσωπούν φορείς είτε μετέχουν ως πολίτες. 

 
Τα Μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τα παραπάνω 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ 

Και καταθέτουν τις προτάσεις τους όπως αυτές παρουσιάζονται αυτούσιες, παραπάνω:  

 

α. Επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού   Δήμου Ωραιοκάστρου, για την περίοδο 

2012-2014.  

 β. Επί του  προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  Δήμου 

Ωραιοκάστρου ( Τεχνικό    Πρόγραμμα), για το έτος 2012. 

 γ. Επί του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 

2012»  

. 
Εκδόθηκε η με αριθμό 4 /2011 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης. 
 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


