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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/26-07-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών 

του ∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, µε θέµα την γνωµοδότηση για την τοποθέτηση υπαίθριου 

γυµναστηρίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Ν. Επιβατών στο 5% έκτασης κοινοχρήστου χώρου. 

 

 Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 26 Ιουλίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

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

αριθµ.Πρωτ. 150/21-07-2021 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 1.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. Τροκάνας Παναγιώτης εισηγούµενος το πρώτο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης για την τοποθέτηση  υπαίθριου γυµναστηρίου στην ∆ηµοτική 

Ενότητα Ν. Επιβατών στο 5% έκτασης κοινοχρήστου χώρου. Πιο συγκεκριµένα πρότεινε τα εξής: 

«Ο αθλητισµός είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης κοινωνίας, µε τα οφέλη του να µην περιορίζονται 

µόνο στην σωµατική άσκηση και ευεξία του ανθρώπινου οργανισµού, αλλά να επεκτείνονται στην διατήρηση 

της υγείας µας, την καταπολέµηση του άγχους και στρες και ενός σηµαντικού τρόπου έκφρασης και ψυχικής 

ανάτασης. Οι περισσότεροι δήµοι της χώρας προχωρούν στην δηµιουργία υπαίθριων δηµοτικών 

γυµναστηρίων. Τα υπαίθρια γυµναστήρια συµβάλλουν στην δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

των πολιτών και την ανάδειξη των πολλαπλών οφελών της καθηµερινής άσκησης στην υγεία του ανθρώπου. 

ΑΔΑ: 6Δ3ΑΩΡ2-ΔΔΥ



Οι ελεύθεροι χώροι άθλησης προσφέρονται για δωρεάν χρήση τόσο από νέους όσο και από άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας. Σύµφωνα µε την τεχνική υπηρεσία του ∆. Θερµαϊκού που µας υπέδειξε τους παρακάτω 

κοινόχρηστους χώρους: 

1) Ανάµεσα στο mama bloom και το Αλµυρίκι ΟΤ 12Γ (Ε-380µ) και ΟΤ12Β (Ε=412µ). 2) Στο πάρκο δίπλα 

στο αστυνοµικό τµήµα ΟΤ 58 Ε~1527µ και 3) στο πάρκο απέναντι από το αστυνοµικό τµήµα ΟΤ 57 

Ε=2071µ. Σας παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε για τοποθέτηση υπαίθριου γυµναστηρίου στην ∆ηµοτική 

Ενότητα Ν. Επιβατών, τον κοινόχρηστο χώρο στο πάρκο δίπλα στο αστυνοµικό τµήµα ΟΤ 58Ε συνολικής 

έκτασης: 1527µ. στο 5% της συνολικής έκτασης, τον οποίο θεωρούµε καλύτερο για την τοποθέτηση 

υπαίθριου γυµναστηρίου».     

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

                                                               Αποφασίζουν  οµόφωνα 

υπέρ της γνωµοδότησης για την τοποθέτηση  υπαίθριου γυµναστηρίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Ν. Επιβατών στο 

5% έκτασης κοινοχρήστου χώρου στο πάρκο δίπλα στο αστυνοµικό τµήµα ΟΤ 58Ε συνολικής έκτασης: 1527µ. 

 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στο τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   

ΑΔΑ: 6Δ3ΑΩΡ2-ΔΔΥ


		2021-08-05T09:55:35+0300
	Athens




