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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/11-06-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών 

του ∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, µε θέµα την γνωµοδότηση για την κατανάλωση νερού στην 

δηµοτική κοινότητα των Νέων Επιβατών 

 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 11 Ιουνίου 2021, ηµέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

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

αριθµ.Πρωτ. 141/08-06-2021 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. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

7. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

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

έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης  για την κατανάλωση νερού στην δηµοτική 

κοινότητα των Νέων Επιβατών, και πιο συγκεκριµένα πρότειναν τα εξής: 

«Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να ενηµερώσει µε ανάλογη επιστολή προς όλους τους 

καταναλωτές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών (δηµότες, κατοίκους, αγρότες, ιδιοκτήτες πισινών, 

µεγάλων επιχειρήσεων, καταστηµάτων κ.α) για ορθολογική χρήση του νερού και ευαισθητοποίηση του 

ΑΔΑ: 6ΗΩΣΩΡ2-Ο3Κ



κοινού, ιδίως των µεγάλων καταναλωτών, καθώς παρουσιάζονται προβλήµατα στον οικισµό των Νέων 

Επιβατών ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Παρακαλούµε όπως αντιµετωπιστεί το φαινόµενο των διαρροών 

από τυχόν βλάβες υπερχειλίσεων, έλεγχος των γεωτρήσεων, έλεγχος αντλιοστασίων και ότι απαιτείται. 

Προτείνουµε η ενηµέρωση των καταναλωτών να επαναληφθεί τουλάχιστον τρεις φόρες κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση νερού και περιορισµός  της χρήσης για πότισµα αυλών, 

κήπων, πλύσιµο αυτοκίνητων, κοινόχρηστων χώρων κ.α. Παρακαλούµε την Αντιδηµαρχία Τεχνικών 

Υπηρεσιών  για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας» 

          

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

                                                               Αποφασίζουν οµόφωνα 

 υπέρ της γνωµοδότησης για την ενηµέρωση εκ µέρους της ∆.Ε.ΥΑ.Θ. µε ανάλογη επιστολή προς όλους τους 

καταναλωτές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών (δηµότες, κατοίκους, αγρότες, ιδιοκτήτες πισινών, 

µεγάλων επιχειρήσεων, καταστηµάτων  κ.α), για ορθολογική χρήση του νερού καθώς παρουσιάζονται 

προβλήµατα στον οικισµό των Νέων Επιβατών ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, και να επαναληφθεί 

τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση νερού 

και περιορισµός  της χρήσης για πότισµα αυλών, κήπων, πλύσιµο αυτοκίνητων ,κοινόχρηστων χώρων κ.α. 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆.Ε.Υ.Α.Θ. και στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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