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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/27-04-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών 

του ∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, µε θέµα προτάσεις για τον προγραµµατισµό πολιτιστικών 

εκδηλώσεων στους Ν. Επιβάτες 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 27 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε 

αριθµ.Πρωτ. 118/20-04-2021 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 τα έξι (6) µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6) ΑΠΟΝΤΕΣ (1) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ  

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

6. 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. Πασχαλιάς ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

συµβουλίου το θέµα του σχεδιασµού και οργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 

για το 2021 και ανέφερε τα εξής: 

 «Το ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θερµαϊκού, το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ, όπως γνωρίζετε, παρέχει υπηρεσίες, 

αναπτύσσει και διεξάγει εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, µε βασικό σκοπό 

του την πνευµατική, ηθική, καλλιτεχνική και γενικά την πολιτιστική καλλιέργεια της τοπικής κοινωνίας, 

καθώς επίσης, και την ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη κάθε πνευµατικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 

προσπάθειας στην περιοχή. 
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Οι εκδηλώσεις του ∆ΗΠΠΑΚΥΘ υλοποιούνται, τις περισσότερες φορές, σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

των κοινοτήτων του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

Σύµφωνα µε τις εξελίξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στο πλαίσιο της έκτακτης κρίσης λόγω της 

πανδηµίας, το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., υπακούοντας στα ισχύοντα µέτρα του περιορισµού της διάδοσης του 

κορωνοϊού και εφαρµόζοντας όλες τις σχετικές µε το θέµα Κ.Υ.Α. και εγκύκλιες οδηγίες, έχει ακυρώσει 

πολλές προγραµµατισµένες και οργανωµένες δράσεις κατά το 2020 και τους πρώτους µήνες του 2021. 

Με στόχο και προτεραιότητα πάντοτε, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, την προάσπιση και 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. επιθυµεί, όταν θα έχει εκλείψει η πανδηµία 

και τα έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης της (π.χ. άρση των απαγορεύσεων για συναθροίσεις), να είναι 

προετοιµασµένο και οργανωµένο να προσφέρει τις δράσεις που δικαιούνται και αξίζει να απολαµβάνουν οι 

δηµότες µας. Για το λόγο αυτό και ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, επιθυµεί να προγραµµατίσει και να 

οργανώσει ένα πλάνο των εκδηλώσεών του για το υπόλοιπο του 2021 και επιθυµεί τη συνεργασία σας. 

Παρακαλούµε, θεωρώντας βέβαιη τη συµµετοχή σας, όπως κάθε χρόνο, να καταθέσετε τις προτάσεις σας και 

να µας ενηµερώσετε µέχρι την 31 Μαρτίου 2021, ώστε να µπορέσουµε να έρθουµε έγκαιρα σε επικοινωνία 

µαζί σας, για τον καλύτερο σχεδιασµό και προγραµµατισµό των εκδηλώσεων . Οι προτάσεις σας να είναι 

συγκεκριµένες και η εκτίµηση της δαπάνης να είναι µέσα στα πλαίσια του ετήσιου προϋπολογισµού του 

νοµικού προσώπου». 

 
Πιο συγκεκριµένα οι εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται ανά µήνα είναι: 

1. ΜΑΙΟΣ: «ΑΡΓΥΡΙΑ» ΕΠΑΝΟΜΗΣ 
2. ΜΑΙΟΣ: ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΗΜΕΡΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
4. ΙΟΥΝΙΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
5. ΙΟΥΝΙΟΣ: Εκδήλωση "Μνήµη Γενοκτονίας ' 
6. ΙΟΥΛΙΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡ∆ΕΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 
7. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΥΓΟΥ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 
8. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑΙΑΣ 
9. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
10. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ΚΑΤΕΥΟ∆ΙΟ ΤΩΝ ΨΑΡΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 
11. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 
12. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
13. ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 
14. ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Περαία-Επανοµή - Μηχανιώνα 

Ο κ. Ρούφτης, η κα Κεραµιδά και η κα Μαδυτινού πρότειναν τις εξής εκδηλώσεις:  

1) Στο γήπεδο ΠΑΟΝΕ στις 15 Ιουνίου µε την ποδοσφαιρική οµάδα 

2) Στο πολιτιστικό πάρκο Ν. Επιβατών από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 

3) Στην πλατεία Τσιτσάνη, στο σιντριβάνι, στην οδό Κουντουριώτη, στις 12-13 Ιουνίου από τον 

πολιτιστικό Σύλλογο 

4) Στην οδό Πύρζα στις 23 ∆εκεµβρίου και 13 Οκτωβρίου από τον Λαογραφικό Σύλλογο 
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Ο κος Κοριτσίδης πρότεινε τα εξής: « Στους Νέους Επιβάτες γίνεται  το Πανελλήνιο φεστιβάλ παραδοσιακών 

χορών στην παραλία των Νέων Επιβατών κάθε Ιούνιο. Στο τρίτο δεκαήµερο του Ιουλίου πραγµατοποιούνται 

κάθε χρόνο τα «ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΑ» στο πάρκο εκδηλώσεων στην οδό 25ης Μαρτίου. ∆ιοργανωτής ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ» (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ). Στην 

Πλατεία Ανατολικής Θράκης στους Άνω Νέους Επιβάτες πραγµατοποιείται το «Πανηγύρι της Οσίας 

Παρασκευής»  κάθε χρόνο όπως και η εκδήλωση «Το δέντρο των Αστεριών και των Ευχών » µε την 

συµµετοχή του Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών και του 1ου Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών. 

∆ιοργανωτής  ο Ιστορικός Λαογραφικός Σύλλογος Νέων Επιβατών «ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ». 

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΩ). Παρακαλούµε όπως έρθετε σε επαφή µε τους υπεύθυνους των 

Συλλόγων για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις . Συµφωνώ µε την εισήγηση του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ 

και προτείνω τις παραπάνω τέσσερεις  εκδηλώσεις των συλλόγων να συµπεριληφθούν στο προγραµµατισµό 

των υπηρεσιών του ∆ήµου». 

 Η κα Μαλτή Ζωή και ο κ. Μισηχρόνης συµφωνούν µε τις προτάσεις του κ. Κοριτσίδη.  

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

                                                               Αποφασίζουν οµόφωνα 

 

Για τον προγραµµατισµό πολιτιστικών εκδηλώσεων ως εξής: στους Νέους Επιβάτες γίνεται  το Πανελλήνιο 

φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην παραλία των Νέων Επιβατών κάθε Ιούνιο. Στο τρίτο δεκαήµερο του 

Ιουλίου πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο τα «ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΑ» στο πάρκο εκδηλώσεων στην οδό 25ης 

Μαρτίου µε διοργανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Επιβατών «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ». Στην Πλατεία 

Ανατολικής Θράκης στους Άνω Νέους Επιβάτες πραγµατοποιείται το «Πανηγύρι της Οσίας Παρασκευής»  

κάθε χρόνο όπως και η εκδήλωση «Το δέντρο των Αστεριών και των Ευχών » µε την συµµετοχή του 

Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών και του 1ου Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών. ∆ιοργανωτής  

ο Ιστορικός Λαογραφικός Σύλλογος Νέων Επιβατών «ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ».   

 Στο γήπεδο ΠΑΟΝΕ στις 15 Ιουνίου µε την ποδοσφαιρική οµάδα, στο πολιτιστικό πάρκο Ν. Επιβατών   29 

Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, στην πλατεία Τσιτσάνη, στο σιντριβάνι, στην οδό Κουντουριώτη από τον 

πολιτιστικό Σύλλογο στις 12-13 Ιουνίου, και ο Λαογραφικός σύλλογος στην οδό Πύρζα στις 23 ∆εκεµβρίου 

και 13 Οκτωβρίου. 

  

Η απόφαση µεταβιβάζεται στη ∆Η..Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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