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Αριθ.Αποφ  10/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/10-03-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του 

∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, γνωµοδότηση για το θέµα της τοποθέτησης ντουζιέρων, αποδυτηρίων και 

χηµικών τουαλετών σε πέντε σηµεία στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 10 Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς, το 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 109/04-03-

2021 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 και τα επτά (7) µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (0) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ  

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

6. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 

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.   

        Ο κ. Κοριτσίδης, ο κ. Μισηχρόνης και ο κ. Χαρµάνας, εισηγούµενοι το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα, της γνωµοδότησης για την τοποθέτηση ντουζιέρων, αποδυτηρίων και χηµικών 

τουαλετών σε πέντε σηµεία στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη. Το ανωτέρω θέµα είχε συζητηθεί στο συµβούλιο της 

11/09/2020, σύµφωνα µε το υπ. αιθ. 13455/31/07/2020 έγγραφο του κ. Κοριτσίδη, αλλά επειδή δεν υπήρχε εκ µέρους 

των καταστηµαταρχών καµία υπόδειξη για τα πέντε σηµεία, είχε αναβληθεί το θέµα µέχρι να στείλουν τις ανάλογες 

υποδείξεις. Σύµφωνα µε το από 08/02/2021 έγγραφο του σωµατείου καταστηµαταρχών επισιτιστικών επαγγελµάτων 

∆ήµου Θερµαϊκού, προτείνουν για τα την τοποθέτηση ντουζιέρων, αποδυτηρίων και χηµικών τουαλετών στην οδό 

Ναυάρχου Κουντουριώτη ως εξής: 

1η θέση: µεταξύ του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «ΣΑΝΤΑ» και του καφέ-µπαρ «MAMBA» 

2η θέση: µεταξύ του καφέ-µπαρ «MAMBA» και του καφέ ουζερί «ΑΛΜΥΡΙΚΙ» 

3η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΑΧ ΝΙΚΟ ΑΧ» και του γηπέδου βόλεϊ 

4η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΜΠΑΞΕ» και του ουζερί «Η ΓΚΑΡΣΟΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ» 

ΑΔΑ: 68ΗΨΩΡ2-7Ρ5



5η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΟΣΤΡΑΚΟ» και της ψαροταβέρνας «Ο ΣΑΚΗΣ». 

Τέλος ζητούν περισσότερα σηµεία για την τοποθέτηση ντουζιέρων, αποδυτηρίων και χηµικών τουαλετών, λόγω ότι ο 

παραλιακός άξονας των Ν. Επιβατών τους καλοκαιρινούς µήνες πληµµυρίζεται από χιλιάδες λουόµενους µε συνέπεια να 

απαιτούν επιµόνως να χρησιµοποιούν τις τουαλέτες των επιχειρήσεων εστίασης, δηµιουργώντας αρκετά προβλήµατα 

καθαριότητας και όχι µόνο. Ο κ. Κοριτσίδης ο κ. Μισηχρόνης και ο κ. Χαρµάνας, ζητούν να ληφθεί µέριµνα για τον 

καθηµερινό καθαρισµό και απολύµανση των χηµικών τουαλετών και του γύρω χώρου. 

Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, τα µέλη του συµβουλίου  

                                      

                                                            Αποφασίζουν οµόφωνα 

 

την γνωµοδότηση για την τοποθέτηση ντουζιέρων, αποδυτηρίων και χηµικών τουαλετών σε πέντε σηµεία στην οδό 

Ναυάρχου Κουντουριώτη ως εξής: 

1η θέση: µεταξύ του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «ΣΑΝΤΑ» και του καφέ-µπαρ «MAMBA» 

2η θέση: µεταξύ του καφέ-µπαρ «MAMBA» και του καφέ ουζερί «ΑΛΜΥΡΙΚΙ» 

3η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΑΧ ΝΙΚΟ ΑΧ» και του γηπέδου βόλεϊ 

4η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΜΠΑΞΕ» και του ουζερί «Η ΓΚΑΡΣΟΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ» 

5η θέση: µεταξύ της ψαροταβέρνας «ΟΣΤΡΑΚΟ» και της ψαροταβέρνας «Ο ΣΑΚΗΣ». 

Επίσης να υπάρχουν περισσότερα από τα πέντε προαναφερόµενα σηµεία, διότι ο παραλιακός άξονας των Ν. Επιβατών 

τους καλοκαιρινούς µήνες πληµµυρίζεται από χιλιάδες λουόµενους µε συνέπεια να απαιτούν επιµόνως να 

χρησιµοποιούν τις τουαλέτες των επιχειρήσεων εστίασης, δηµιουργώντας αρκετά προβλήµατα καθαριότητας και όχι 

µόνο. Τέλος, να ληφθεί µέριµνα για τον καθηµερινό καθαρισµό και απολύµανση των χηµικών τουαλετών και του γύρω 

χώρου. 

 

  

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   

ΑΔΑ: 68ΗΨΩΡ2-7Ρ5
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