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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/29-10-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, µε θέµα την γνωµοδότηση για το 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα για το έτος 2022 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών. 

 

 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 29 Οκτωβρίου 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. 181/22-10-2021 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 Ιωάννης, ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος και η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα 

εισηγούµενοι το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της 
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γνωµοδότησης για το Επιχειρησιακό πρόγραµµα για το έτος 2022 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων 

Επιβατών. Πιο συγκεκριµένα πρότειναν τα εξής: 

 

1.∆ιανοιξη της οδού Κιλελέρ µέχρι το ύψος της Γρηγορίου Λαµπράκη 

2.∆ηµιουργια νέου κοιµητηρίου.  

3.Οριοθετηση κάδων απορριµµάτων µε αρίθµηση τους και τοπογραφική τους θέση. 

4.Κατασκευη του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών, του 4ου Νηπιαγωγείου και δηµιουργία 

Κ∆ΑΠ στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου για την ισότιµη 

αντιµετώπιση παιδιών και γονέων σε σχέση µε τις υπόλοιπες δηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου. 

5.Εκβαθυνση του Αλιευτικού Καταφυγίου των Νέων Επιβατών τοποθέτηση κιβωτίων παροχής νερού 

και ηλεκτρικού ρεύµατος στα σκάφη που ελλιµενίζονται και αντιµετώπιση του φαινόµενου της 

διάβρωσης των ακτών και λύση του. 

6.Κατασκευη κυκλικού κόµβου στην οδό 25ης Μαρτίου µε Θεσσαλονίκης- Νέας  Μηχανιώνας.  

7.Αναµορφωση και εξωραϊσµός οικισµού από την Πλατεία Ανατολικής Θράκης µέχρι την Πλατεία 

Βασίλη Τσιτσάνη. 

8.Ευρεση οικοπέδου για την κατασκευή νέου Ιερού Ναού στους Νέους Επιβάτες καθώς αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων µε παράλληλη αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας της ∆ηµοτικής κοινότητας. 

9.∆ηµιουργία διαφηµιστικού φυλλαδίου για την τουριστική προβολή των Νέων Επιβατών. 

Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή, η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου 

Τερψιθέα, ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος και ο κ. Μισιχρόνης Ευάγγελος συµφώνησαν µε το ανωτέρω 

θέµα. Ο κος Χαρµάνας διαφώνησε µε το ανωτέρω θέµα αναφέροντας τα εξής: «Επειδή και πέρυσι 

και πρόπερσι είχαµε προτείνει τα ίδια αιτήµατα και δυστυχώς αγνοηθήκαµε από τους υπευθύνους 

του ∆ήµου και τις υπηρεσίες και δεν έκαναν τίποτα για τους Νέους Επιβάτες».   

Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή, η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου 

Τερψιθέα, ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος και ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος συµφώνησαν µε το ανωτέρω 

θέµα. Ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος δεν συµφώνησε µε τα ανωτέρω , αναφέροντας τα εξής:  «πέρυσι και 

πρόπερσι είχαµε προτείνει τα ίδια αιτήµατα και δυστυχώς αγνοηθήκαµε από τους υπευθύνους του 

∆ήµου και τις υπηρεσίες και δεν έκαναν τίποτα για τους Νέους Επιβάτες». 

 

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

                                                        Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία 

µε έξι (6) ψήφους υπέρ και µία  (1) ψήφο κατά, υπέρ της γνωµοδότησης για το Επιχειρησιακό 

πρόγραµµα για το έτος 2022 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών ως εξής: 

1.∆ιανοιξη της οδού Κιλελέρ µέχρι το ύψος της Γρηγορίου Λαµπράκη 
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2.∆ηµιουργια νέου κοιµητηρίου.  

3.Οριοθετηση κάδων απορριµµάτων µε αρίθµηση τους και τοπογραφική τους θέση. 

4.Κατασκευη του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών, του 4ου Νηπιαγωγείου και δηµιουργία 

Κ∆ΑΠ στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου για την ισότιµη 

αντιµετώπιση παιδιών και γονέων σε σχέση µε τις υπόλοιπες δηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου. 

5.Εκβαθυνση του Αλιευτικού Καταφυγίου των Νέων Επιβατών τοποθέτηση κιβωτίων παροχής νερού 

και ηλεκτρικού ρεύµατος στα σκάφη που ελλιµενίζονται και αντιµετώπιση του φαινόµενου της 

διάβρωσης των ακτών και λύση του. 

6.Κατασκευη κυκλικού κόµβου στην οδό 25ης Μαρτίου µε Θεσσαλονίκης- Νέας  Μηχανιώνας.  

7.Αναµορφωση και εξωραϊσµός οικισµού από την Πλατεία Ανατολικής Θράκης µέχρι την Πλατεία 

Βασίλη Τσιτσάνη. 

8.Ευρεση οικοπέδου για την κατασκευή νέου Ιερού Ναού στους Νέους Επιβάτες καθώς αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων µε παράλληλη αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας της ∆ηµοτικής κοινότητας. 

9.∆ηµιουργία διαφηµιστικού φυλλαδίου για την τουριστική προβολή των Νέων Επιβατών 

Υπέρ είναι ο κος Κοριτσίδης Ιωάννης, ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού 

Θεοκλή, η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, και ο κος Μισηχρόνης Ευάγγελος. Κατά είναι ο κ. 

Χαρµάνας Γεώργιος. 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Αντιδηµαρχία Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θερµαϊκού και την 

Αντιδηµαρχία Καθαριότητας, προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 31/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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