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ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 1 / 2015 
 

Από ηο βιβλίο Πρακηικών ηης Δημοηικής Επιηροπής Διαβούλεσζης 
ηης 1ης ζσνεδρίαζης έηοσς 2015 

 
 

                                            
                          Θέμαηα  Γνωμοδόηηζης- Διαηύπωζης Παραηηρήζεων        
     

1. Γλσκνδόηεζε γηα ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζύκθσλα 
κε ην κε αξηζ.πξση. 236632(480)/25-5-2015 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ.  
 
 2. Γηαηύπσζε Παξαηεξήζεσλ επί ηεο 38/2015 απόθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ηελ ππαίζξηα 
δηαθήκηζε ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 
 
3. Γηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ επί ηνπ πξαθηηθνύ Νν 1 ηεο επηηξνπήο 
νλνκαηνδνζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 
 
4. Γηαηύπσζε γλώκεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ Α.Σ Ωξαηνθάζηξνπ. 
 

 
    ην Ωξαηόθαζηξν ζήκεξα 22 Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 21:00 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ. 13576 /15 - 6 -2015 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζε Γεκόζηα ζπλεδξίαζε , ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνύιεπζεο ζύκθσλα ην αξζξ. 5 παξ. 3  ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο .     

 Παξόληεο από ην ζύλνιν ησλ 28 κειώλ ηεο επηηξνπήο ( 19 θνξείο θαη 9 

Γεκόηεο ) ήηαλ , 9 εθπξόζσπνη θνξέσλ – ζπιιόγσλ ηνπ Γήκνπ  θαη  5 Γεκόηεο 

– πνιίηεο  ήηνη : 

 

 

 

 



 
  Φορείς – ύλλογοι  ηοσ Δήμοσ - Μέλη ηης  Δημοηική Επιηροπή 

Διαβούλεσζης 
 

Α/Α Φορέας – ύλλογος Ονομαηεπώνσμο 

1 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΥΟΛΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ   

ΣΗΣΗΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Αναπλ. μέλος 

2. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

 

ΑΡΜΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

3. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ & ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ 

ΣΑΘΜΩΝ ΩΡ/ΣΡΟΤ 

 

ΚΑΡΠΑΣΖ ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

4. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΓΟΞΑ 

ΓΡΤΜΟΤ» 

 

ΣΑΤΡΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

5. Γ.Α.. ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΜΠΑΣΟ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ 

ΠΑΥΑΛΖ 

 6. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 3ΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΜΑΝΟΤΑΚΖ ΜΑΤΡΟΤΓΖ 

 
7. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ « Ο ΜΔΓΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

 

ΡΑΦΑΖΛΗΓΟΤ-ΣΟΤΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 

8. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΜΔΛΗΟΥΩΡΗΟΤ 

 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΣΤΛΗΑΝΖ 

 

9. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΗΑΚΩΒΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

 

 

 
ΠΟΛΙΣΕ 

 

1 ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ – ΜΖΣΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 

2 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

3 ΚΔΛΔΗΓΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ 

4 ΜΑΣΟΤΚΑΣΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
5 ΠΑΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 
 

 
 
 
 

      



ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αξάληεο Σύπνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ . 
 
  Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν πνιίηεο – κέινο ηεο επηηξνπήο θ.Μαηζνπθαηίδεο 
Θεόδσξνο δήηεζε λα ζπδεηεζνύλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 4 ζέκαηα θαη ε επηηξνπή 
νκόθσλα δέρηεθε ηε ζπδήηεζε. Σα πξνηεηλόκελα ζέκαηα είλαη ηα εμήο: 
 

1. Πξνηάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ηεο Γ.Κ 
Ωξαηνθάζηξνπ. 

2. πδήηεζε γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηε δηαηήξεζε ή θαηάξγεζε απηήο. 
3. Γηαρείξηζε ησλ Γεκνηηθώλ γεπέδσλ θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο απηώλ από 

δεκόηεο θαη πιιόγνπο. 
4. Γηαρείξηζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζην Γήκν θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηελ Βησζηκόηεηα απηώλ. 
 
  Γηα ην 1ν ζέκα εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο , ν θ. Μαηζνπθαηίδεο δήηεζε ηελ 
παξακνλή ηνπ κνπζείνπ ζην ρώξν ηεο παηδόπνιεο (όπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν) ή λα 
κεηαθεξζεί ζην θηίξην ηνπ παιηνύ 1νπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ωξαηνθάζηξνπ  . 
  Ο Πξόεδξνο απαληώληαο είπε όηη κε δεδνκέλν ην ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ : 
α) Σν κνπζείν ζήκεξα δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ηα πιηθά είλαη απιώο απνζεθεπκέλα 
ζην ρώξν απηό. 
β) Ο ρώξνο ζήκεξα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ παηδηθνύ ζηαζκνύ 
ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηαηηθόηεηαο ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγνύζε, θαη γηα 
εμππεξέηεζε 50 νηθνγελεηώλ. Όηαλ επηζθεπαζηνύλ δύν αθόκε θηίξηα ηεο 
παηδόπνιεο, ηόηε ζα ιεηηνπξγήζεη ην κνπζείν .Δπίζεο, αλ δελ γίλεη εθηθηό , ζα 
κεηαθεξζεί ζε Γεκνηηθό θηίξην ή ζε ελνηθηαδόκελν θνληά ζην θέληξν γηα λα είλαη 
επθνιόηεξα πξνζβάζηκν ζηνπο πνιίηεο ηνπ ηόπνπ καο. Ζ ρξήζε ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ 
ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ωξαηνθάζηξνπ είλαη κηα θαιή ιύζε αλ ιπζνύλ ηα ηερληθά 
πξνβιήκαηα ηνπ, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ άπνςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ην θόζηνο 
ζπληήξεζεο ηνπ είλαη πνιύ κεγάιν , αγγίδεη ην ύςνο ησλ 800.000€  ,.  
  
Ο θ. Παπαδάθεο δήηεζε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ηεο 
Παηδόπνιεο. 
 
  Γηα ην 2ν ζέκα εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ν θ. Μαηζνπθαηίδεο δήηεζε λα 
επαλεμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 
Ο Πξόεδξνο απάληεζε όηη ην πξνζσπηθό πνπ έρεη απνκείλεη είλαη 8 άηνκα, κάιηζηα 
νη δύν ζα απνπζηάζνπλ γηα 2 ρξόληα κε άδεηα. Με ηα 6 άηνκα δελ είλαη 
ιεηηνπξγηθή(νύηε κηα βάξδηα) θαη ην θόζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία είλαη κεγάιν. Με ηε 
θαηάξγεζε ζα εληζρπζνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηαπηόρξνλα ζα δνζνύλ ζε 
απηνύο παξάιιειεο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 
Λακπξόπνπινο: Γηαθσλώ κε ηε κλεκνληαθή πνιηηηθή ηεο θαηάξγεζεο ηεο Γεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο .   
Μπάηνο: Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θύιαμε ησλ 
Αζιεηηθώλ γεπέδσλ. 
Πξόεδξνο : Με κία βάξδηα πξσηλή πσο ζα θάλνπλ θύιαμε; 
 



 Γηα ην 3ν ζέκα ΔΖΓ ν θ. Μαηζνπθαηίδεο δήηεζε νη ζύιινγνη λα θαηαβάιινπλ πόξνπο 
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ γεπέδσλ θαη ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα κε 
επηβαξύλεηαη ν Γήκνο. 
 Ο παξεπξηζθόκελνο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θ. Αηακηάλ είπε όηη 
είλαη δύζθνιν λα κεηαθπιήζνπκε ην θόζηνο ζπληήξεζεο ζηνπο ζπιιόγνπο. Δμάιινπ 
ππάξρεη θαλνληζκόο ςεθηζκέλνο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ρξήζε ηνπο. 
 Μπάηνο Αζηέξηνο: Ο δήκνο πξέπεη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο. 
Σν δηθαίσκα ζηνλ αζιεηηζκό είλαη θαηνρπξσκέλν θαη απηό πξέπεη λα ηζρύεη θαη ζην 
Ωξαηόθαζηξν. Να επηζεκαλζεί επηπιένλ όηη ιόγσ ηεο κε θύιαμεο ηνπο ( ιόγσ ηεο κε 
ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο , ππάξρνπλ πνιιέο θαηαζηξνθέο ην 
αββαηνθύξηαθν .  
Μαηζνπθαηίδεο: Να θαηαζέζνπλ όινη πξνηάζεηο. 
Πξόεδξνο: Πξνηείλσ ηε ζπλάληεζε όισλ ησλ πξνέδξσλ ησλ αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ 
κε ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν θαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα . 
 
Γηα ην 4ν ζέκα ΔΖΓ  ν θ. Μαηζνπθαηίδεο είπε όηη ζα θαηαηεζνύλ πξνηάζεηο. 
 
 
ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
 
1ο ΘΕΜΑ: Δηζεγνύκελνο ν Δήμαρτος ( Πρόεδρος ηης Επιηροπής)  ην 1ν ζέκα ΖΓ 
είπε  όηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαινύληαη λα γλσκνδνηήζνπλ γηα γηα ηε Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζύκθσλα κε ην κε αξηζ.πξση. 236632(480)/25-5-
2015 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ.  
 
Δεν καηαηέθηκαν προηάζεις ή ένζηαζη  για ηη μελέηη. Ζηηήθηκε να σπάρτει 
ανηαποδοηικόηηηα ηης διέλεσζης ηοσ αγωγού ΤΑΡ για τρημαηοδόηηζη έργων ποσ θα 
επιλύοσν προβλήμαηα ηοσ νερού ζηην περιοτή. 
 

 
2ο ΘΕΜΑ: Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  ην 2ν ζέκα ΖΓ θάιεζε ηα 
κέιε ηεο επηηξνπήο λα δηαηππώζνπλ παξαηεξήζεηο επί ηεο 38/2015 απόθαζεο 
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ 
Ωξαηνθάζηξνπ. 
Σζηηηξίδεο Νηθόιανο: Εήηεζε λα επηηξέπεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ επαγγεικαηηώλ 
(πηλαθίδεο) λα επηηξέπεηαη ν κνπζακάο γηα λα κεησζεί ην θόζηνο .  
Πξόεδξνο: Θα πξέπεη λα ππάξρεη εππξεπηζκόο θαη ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ. Αλ 
ε αξκόδηα ππεξεζία θαη ν λόκνο ην επηηξέπνπλ , ηόηε ζα ηξνπνπνηεζεί  ε 
εηζήγεζε. 
Μαηζνπθαηίδεο: Τπάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα κε ηελ αθηζνξύπαλζε.  
Πξόεδξνο: Οη ππάιιεινη (πξώελ Γεκνηηθνί αζηπλνκηθνί ) ζα έρνπλ ηνλ ζρεηηθό 
έιεγρν σο παξάιιειε δξαζηεξηόηεηα. 

 
\3ο ΘΕΜΑ: Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  ην 3ν ζέκα ΖΓ ελεκέξσζε 
ηελ επηηξνπή γηα ην πξαθηηθό Νν 1/2015   ηεο Δπηηξνπήο νλνκαηνδνζίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη δήηεζε λα δηαηππώζνπλ παξαηεξήζεηο. Γελ 
δηαηππώζεθαλ παξαηεξήζεηο ή ελζηάζεηο   
Μαηζνπθαηίδεο: Ολνκαζία ηνπ ρώξνπ επεηδή ν θ. ππξόπνπινο ρξεκαηνδόηεζε 
κε δσξεά δύν θνξέο , δελδξνθπηεύζεηο ζην Γήκν καο (20.000 δνιάξηα)  . 
 



4ο ΘΕΜΑ: Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  ην 4ν ζέκα ΖΓ ελεκέξσζε 
ηελ επηηξνπή γηα ηελ πηζαλόηεηα λα θαηαξγεζεί ην Αζηπλνκηθό Σκήκα 
Ωξαηνθάζηξνπ ιόγσ αλαδηάζξσζεο από ην Τπνπξγείνπ θαη λα ελζσκαησζεί κε 
ην Α.Σ Πνιίρλεο. Ζ ζέζε καο είλαη πιήξσο αληίζεηε γηαηί ζεσξνύκε ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Ωξαηνθάζηξνπ, όπσο ζεκαληηθή είλαη ε 
παξνπζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λεηήο γηα ηε Γ.Δ Μπγδνλίαο θαη ηεο Ν.Ησλίαο γηα ηε 
Γ.Δ Καιιηζέαο.  
Εήηεζε λα ζηαιεί έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ζην αξκόδην 
Τπνπξγείν , ζηνπο Βνπιεπηέο ηεο Β΄Θεζζαινλίθεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο ζην Ωξαηόθαζηξν. 
 
Μαηζνπθαηίδεο Θ: Να γίλεη εληαίν ηκήκα Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ ( κε ηκήκα   
ηξνραίαο , Αζθαιείαο θιπ ) θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ , λα 
παξαρσξεζνύλ νρήκαηα ηνπ δήκνπ ,  
Πξόεδξνο : Σώξα ην ζεκαληηθό είλαη λα κελ θαηαξγεζεί ην Α.Σ Ωξαηνθάζηξνπ. 

 
 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη ην 
πξαθηηθό 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

  ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  


