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Αριθ.Αποφ 40/2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/11-12-2020 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του 

∆ήµου Θερµαϊκού. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 11 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 µ.µ στα Γραφεία της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 70/03-12-2020 έγγραφης πρόσκλησης 

του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Επιβατών κου Ρούφτη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 

µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα όλα τα µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (0) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ  

3. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

4. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

6. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 

απόφαση.   

           Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών εισηγήθηκε: 

 Το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης για την γνωµοδότηση για το µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό πρόγραµµα των Ν. 

Επιβατών του έτους 2021. 

Ο κ. Κοριτσίδης, ο κ. Χαρµάνας και ο κ. Μισηχρόνης έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το µεσοπρόθεσµο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα του έτους 2021, ως εξής:  

Βασική υποδομή  

1. Στο οδικό δίκτυο με διάνοιξη της οδού Κιλελέρ μέχρι του  ύψους της Γρηγορίου Λαμπράκη και αποζημίωση 

ιδιοκτήτων οικοπέδων που αφορά  η απαλλοτρίωση ,καθώς πολλοί κάτοικοι των Νέων Επιβατών έχουν κύρια 

κατοικία μετά την οδό Αγίου Νικολάου και προς το οικισμό της Αγίας Τριάδας  

2.Επεκταση των κοιμητηρίων – αγορά οικοπέδου . 

3. Απορρίμματα   

Οριοθέτηση κάδων  ,τοπογραφική τους θέση και αρίθμηση σε χάρτη της Τ.Κ σε έξη σημεία.  

ΑΔΑ: ΩΩΧ6ΩΡ2-3Κ6



4. Παιδεία   

Μελέτη και κατασκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου  και 4ου Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών . 

5.Περιβάλλον :  

1.Εκβάνθυση του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέων Επιβατών  αντιμετώπιση του φαινόμενου διάβρωσης των ακτών και 

λύση του .  

 2.Αναμόρφωση / εξωραϊσμός οικισμού (ένταξη σε ενιαίο οικιστικό σχέδιο) από τις οδούς  Αβέρωφ –Πλατείας 

Ανατολικής Θράκης – Οσίας Παρασκευης-25 ης Μαρτίου (Πάρκα πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Αστυνομίας) – 

Πλατεία Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι ο.τ 12 και δημιουργία κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων στο εν λόγο 

οικόπεδο και αξιοποίηση του χώρου Beach Volley Μπιτς βόλεϊ στην παραλία των Νέων Επιβατών σε συνέχεια της 

μελέτης που έχει υποβληθεί από τον  κ. Χαρμάνα Γεώργιο . 

Ο κ. Χαρµάνας πρόσθεσε τα παρακάτω: 

1. Ανάπλαση πλατείας Άνω Ν. Επιβατών µέχρι την παραλία (έχει κατατεθεί αρχιτεκτονικό σχέδιο 

ανάπλασης). 

2. Ανακατασκευή στις εισόδους των δρόµων που πηγαίνουν στους Άνω Ν. Επιβάτες, λόγω της τεράστιας 

φθοράς που έχουν υποστεί. Στην κατασκευή λόγω τις µεγάλης ανηφόρας των δρόµων να γίνει µε 

αντιολισθητικό τάπητα. 

3. Πεζοδρόµηση και ηλεκτροδότηση πέριξ του ναού, καθώς και η ανακατασκευή της σκάλας που 

ανεβαίνει στο ναό από τη λεωφόρο Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας (η σκάλα βρίσκεται στον 

κοινοτικό χώρο και είναι σε άθλια κατάσταση και επικίνδυνη προς χρήση). Επίσης, να κοπούν τα 

ξηραµένα δένδρα που είναι δίπλα στον κοινοτικό χώρο και είναι επικίνδυνα. Για τα συγκεκριµένα 

δένδρα έχει ενηµερωθεί και εγκρίνει το δασαρχείο. 

4. Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων της κοινότητας νοτιοανατολικά από το ύψος της λεωφόρου 

Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανίωνας έως και το γήπεδο του ΠΑΟΝΕ των Ν. Επιβατών. 

5. Ανάπλαση της παραλίας (αξιοποίηση) 

6. Πεζοδρόµηση και ανάπλαση του κεντρικού πάρκου των Ν. Επιβατών (οδός 25ης Μαρτίου) 

7. Κοπή ξερών πεύκων επικίνδυνων για τους δηµότες στο ναϊσκο του Οσίου Ευθυµίου στους Άνω Ν. 

Επιβάτες καθώς και στους οδούς Μακεδονοµάχου Πύρζα και Σχολείων. Για τα συγκεκριµένα δένδρα 

έχει ενηµερωθεί και εγκρίνει το δασαρχείο. 

8. Να καθαρισθεί από το ύψος των κοιµητηρίων και πάνω το ρέµα και να µπούνε πινακίδες που να 

απαγορεύονται τα ογκώδη αντικείµενα να πετιούνται εντός του ρέµατος, διότι δυστυχώς το ρέµα έχει 

καταντήσει χωµατερή και σε ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο θα προκληθούν τεράστιες ζηµιές, πέρα 

από την οικολογική καταστροφή του τοπίου. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα µέλη του συµβουλίου, 

Αποφασίζουν οµόφωνα,  

Την γνωµοδότηση για το µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό πρόγραµµα των Ν. Επιβατών του έτους 2021 ως εξής: 

Βασική υποδομή  

1. Στο οδικό δίκτυο με διάνοιξη της οδού Κιλελέρ μέχρι του  ύψους της Γρηγορίου Λαμπράκη και αποζημίωση 

ιδιοκτήτων οικοπέδων που αφορά  η απαλλοτρίωση ,καθώς πολλοί κάτοικοι των Νέων Επιβατών έχουν κύρια 

κατοικία μετά την οδό Αγίου Νικολάου και προς το οικισμό της Αγίας Τριάδας  

2.Επεκταση των κοιμητηρίων – αγορά οικοπέδου . 

3. Απορρίμματα   

Οριοθέτηση κάδων  ,τοπογραφική τους θέση και αρίθμηση σε χάρτη της Τ.Κ σε έξη σημεία.  

ΑΔΑ: ΩΩΧ6ΩΡ2-3Κ6



4. Παιδεία   

Μελέτη και κατασκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου  και 4ου Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών . 

5.Περιβάλλον :  

α.Εκβάνθυση του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέων Επιβατών  αντιμετώπιση του φαινόμενου διάβρωσης των ακτών και 

λύση του .  

 β.Αναμόρφωση / εξωραϊσμός οικισμού (ένταξη σε ενιαίο οικιστικό σχέδιο) από τις οδούς  Αβέρωφ –Πλατείας 

Ανατολικής Θράκης – Οσίας Παρασκευης-25 ης Μαρτίου (Πάρκα πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Αστυνομίας) – 

Πλατεία Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι ο.τ 12 και δημιουργία κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων στο εν λόγο 

οικόπεδο και αξιοποίηση του χώρου Beach Volley Μπιτς βόλεϊ στην παραλία των Νέων Επιβατών σε συνέχεια της 

μελέτης που έχει υποβληθεί από τον  κ. Χαρμάνα Γεώργιο . 

6. Ανάπλαση πλατείας Άνω Ν. Επιβατών µέχρι την παραλία (έχει κατατεθεί αρχιτεκτονικό σχέδιο 

ανάπλασης). 

7. Ανακατασκευή στις εισόδους των δρόµων που πηγαίνουν στους Άνω Ν. Επιβάτες, λόγω της τεράστιας 

φθοράς που έχουν υποστεί. Στην κατασκευή λόγω τις µεγάλης ανηφόρας των δρόµων να γίνει µε 

αντιολισθητικό τάπητα. 

8. Πεζοδρόµηση και ηλεκτροδότηση πέριξ του ναού, καθώς και η ανακατασκευή της σκάλας που 

ανεβαίνει στο ναό από τη λεωφόρο Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας (η σκάλα βρίσκεται στον 

κοινοτικό χώρο και είναι σε άθλια κατάσταση και επικίνδυνη προς χρήση). Επίσης, να κοπούν τα 

ξηραµένα δένδρα που είναι δίπλα στον κοινοτικό χώρο και είναι επικίνδυνα. Για τα συγκεκριµένα 

δένδρα έχει ενηµερωθεί και εγκρίνει το δασαρχείο. 

9. Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων της κοινότητας νοτιοανατολικά από το ύψος της λεωφόρου 

Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανίωνας έως και το γήπεδο του ΠΑΟΝΕ των Ν. Επιβατών. 

10. Ανάπλαση της παραλίας (αξιοποίηση) 

11. Πεζοδρόµηση και ανάπλαση του κεντρικού πάρκου των Ν. Επιβατών (οδός 25ης Μαρτίου) 

12. Κοπή ξερών πεύκων επικίνδυνων για τους δηµότες στο ναϊσκο του Οσίου Ευθυµίου στους Άνω Ν. 

Επιβάτες καθώς και στους οδούς Μακεδονοµάχου Πύρζα και Σχολείων. Για τα συγκεκριµένα δένδρα 

έχει ενηµερωθεί και εγκρίνει το δασαρχείο. 

13. Να καθαρισθεί από το ύψος των κοιµητηρίων και πάνω το ρέµα και να µπούνε πινακίδες που να 

απαγορεύονται τα ογκώδη αντικείµενα να πετιούνται εντός του ρέµατος, διότι δυστυχώς το ρέµα έχει 

καταντήσει χωµατερή και σε ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο θα προκληθούν τεράστιες ζηµιές, πέρα 

από την οικολογική καταστροφή του τοπίου. 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία, Αντιδηµαρχία Πρασίνου, Αντιδηµαρχία καθαριότητας, Αντιδηµαρχία 

αθλητισµού, πολιτισµού και εθελοντισµού και γραφείο δηµοτικής περιουσίας,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 40/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   

ΑΔΑ: ΩΩΧ6ΩΡ2-3Κ6
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