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Αριθ.Αποφ  33/2021 

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 την 

κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος έτους 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 πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της 
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γνωµοδότησης την κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2022 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Νέων Επιβατών.  Πιο συγκεκριµένα πρότειναν τα εξής: 

 

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

2.Συντηρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών Λογοθέτη και Μακεδονοµάχου Πύρζα. 

3.∆ηµιουργια κυκλικού κόµβου στη συµβολή της 25ης Μαρτίου και οδού  Θεσσαλονίκης - 

Μηχανιώνας (ύψος ΚΕΠ Θερµαϊκού – ∆ΕΥΑΘ) . 

4.Αλιευτικο καταφύγιο (συντήρηση, κιβώτια ηλεκτρικού ρεύµατος /νερού ,κιόσκι για τους επιβάτες 

των πλοιαρίων από και προς Θεσσαλονίκη, εκβάθυνση και αποµάκρυνση φυκιών .Φωτισµός του 

αλιευτικού καταφυγίου για ασφαλή του χρήση. Μελέτη για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

προσάµµωσης . 

5.Τοπογραφικη οριοθέτηση κάδων καθαριότητας-ανακύκλωσης (αρίθµηση τους) ,γνωστοποίηση σε 

όλους τους δηµότες κατοίκους και υπογειοποίηση τους .Σε κάθε πολυκατοικία χρέωση κάδου 300 

λίτρων στον διαχειριστή-ιδιοκτήτες-γραφείου κοινοχρήστων (ενυπόγραφη  ενηµέρωση)  αρίθµηση 

κάδου .Σε µονοκατοικίες χρέωση κάδου 100 λίτρων .∆ιανοµή κανονισµού καθαριότητας σε όλες τις 

πολυκατοικίες και µονοκατοικίες της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών .Έγκαιρη ενηµέρωση 

κατοίκων-δηµοτών-ιδιοκτητών-επικαρπωτών  για τον καθαρισµό-αποµάκρυνση  ξερών χόρτων και 

αποψίλωση οικοπέδων τους.  

6.Καθαρισµός σχαρών δικτύου όµβριων ,έλεγχος όλων των σχαρών ,καθαρισµός των τριών ρεµάτων 

(Λογοθέτου- Κωνσταντινουπόλεως –Λαµπράκη) .Σήµανση του ρέµατος Λαµπράκη για θέµα 

ασφάλειας δηµοτών αυτοκινήτων. 

7.Ιδρυση Νέου Ενοριακού Ναού στον κάτω οικισµό των Νέων Επιβατών µε την ανάλογη αίθουσα 

εκδηλώσεων. 

8.Ανάπλαση της πλατείας Ανατολικής Θράκης του άνω οικισµού (οδοσήµανση µεγίστης ταχύτητας 

οχηµάτων στα 20χλµ) µε µέτωπο προς την παραλία µέσω των οδών Οσίας Παρασκευής ,25ης 

Μαρτίου ,ανάπλαση του πάρκου πολιτιστικών εκδηλώσεων (δηµιουργία αναψυκτηρίου)  και λαϊκών 

αγορών ,ανάπλαση του σιντριβανιού της πλατείας Βασίλη Τσιτσάνη ,Ναυάρχου Κουντουριώτη µέχρι 

το Ο.Τ 12 και δηµιουργία πολιτιστικού κέντρου . 

9.Ασφαλτοστρωση µε αντιολισθητικό τάπητα στις οδούς Σχολείων ,Οσίας Παρασκευής και 

Κωνσταντίνου Λογοθέτη. 

10.Ιδρυση Νέων κοιµητηρίων στους Νέους Επιβάτες ,συντήρηση της οδού Παπαφλέσσα και όλες οι 

απαιτούµενες εργασίες για την ασφαλή χρήση του. 

11.∆ασοκοµικες επεµβάσεις ,έλεγχος δένδρων, πευκώνων , όπου απαιτείται στα όρια της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νέων Επιβατών. 

12.Αγροτική οδοποιία στον κύριο οικισµό αλλά και τους οικισµούς Πανοράµατος ,Καλλιθέας ,στις 

οδούς Βλάση Γαβριηλίδη ,Παπαφλέσσα,  ∆ραγούµη ,Σχολείων ,Λαµπράκη   και όπου απαιτείται. 
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13.∆ηµιουργια Κ∆ΑΠ στους Νέους Επιβάτες στα κτίρια του Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων 

Επιβατών . 

14.∆ηµιουργια γηπέδου  Μπιτς Βόλεϊ στη παραλία Νέων Επιβατών µε κερκίδες και τους 

απαραιτήτους βοηθητικούς χώρους. 

15.∆ηµιουργια φυλλαδίου µε ιστορικά-φωτογραφικά στοιχεία για την τουριστική προώθηση 

διαφήµιση των Νέων Επιβατών. 

16.Λειτουργια του ΚΑΠΗ των Νέων Επιβατών σε λειτουργικό κτίριο. 

17.Συντηρηση του γηπέδου ΠΑΟΝΕ και ηλεκτρολογικές – υδραυλικές εργασίες (και ότι άλλο 

απαιτείται) στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟΝΕ στην οδό Ξενίου ∆ιός στη Περαία. 

18.Πολιτιστικες εκδηλώσεις στο Πάρκο εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου ,στην Πλατεία Βασίλη Τσιτσάνη 

και στη Πλατεία Ανατολικής Θράκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ» και τον 

Ιστορικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ». 

19.Αναπλαση της οδού ∆ηµοκρατίας και των καθέτων τους µέχρι την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.  

20.∆ιανοιξη της οδού Ανθέων διαµόρφωση πεζοδροµίων θέσεων παρκαρίσµατος κ.α 

21.Επισκευη ,συντήρηση και λειτουργία των παλαιών Σφαγείων ως πολυχώρος πολιτισµού (προβολή 

ταινιών ,φωτογραφικών εκθέσεων οµιλιών κ.α ) 

22.Ελεγχος φωτιστικών σωµάτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας και όπου απαιτείται αντικατάσταση τους  

23.Ασφαλτοστρωσεις όπου απαιτείται σε συνεργασία µε τους δηµότες και την Αντιδηµαρχία 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  

24.Γνωστοποίση δηµοτικών οικοπέδων και αγροτεµαχίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

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 την κατάρτιση 

του τεχνικού προγράµµατος έτους 2022 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών, ως εξής: 

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

2.Συντηρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών Λογοθέτη και Μακεδονοµάχου Πύρζα. 
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3.∆ηµιουργια κυκλικού κόµβου στη συµβολή της 25ης Μαρτίου και οδού  Θεσσαλονίκης - 

Μηχανιώνας (ύψος ΚΕΠ Θερµαϊκού – ∆ΕΥΑΘ) . 

4.Αλιευτικο καταφύγιο (συντήρηση, κιβώτια ηλεκτρικού ρεύµατος /νερού ,κιόσκι για τους επιβάτες 

των πλοιαρίων από και προς Θεσσαλονίκη, εκβάθυνση και αποµάκρυνση φυκιών .Φωτισµός του 

αλιευτικού καταφυγίου για ασφαλή του χρήση. Μελέτη για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

προσάµµωσης . 

5.Τοπογραφικη οριοθέτηση κάδων καθαριότητας-ανακύκλωσης (αρίθµηση τους) ,γνωστοποίηση σε 

όλους τους δηµότες κατοίκους και υπογειοποίηση τους .Σε κάθε πολυκατοικία χρέωση κάδου 300 

λίτρων στον διαχειριστή-ιδιοκτήτες-γραφείου κοινοχρήστων (ενυπόγραφη  ενηµέρωση)  αρίθµηση 

κάδου .Σε µονοκατοικίες χρέωση κάδου 100 λίτρων .∆ιανοµή κανονισµού καθαριότητας σε όλες τις 

πολυκατοικίες και µονοκατοικίες της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών .Έγκαιρη ενηµέρωση 

κατοίκων-δηµοτών-ιδιοκτητών-επικαρπωτών  για τον καθαρισµό-αποµάκρυνση  ξερών χόρτων και 

αποψίλωση οικοπέδων τους.  

6.Καθαρισµός σχαρών δικτύου όµβριων ,έλεγχος όλων των σχαρών ,καθαρισµός των τριών ρεµάτων 

(Λογοθέτου- Κωνσταντινουπόλεως –Λαµπράκη) .Σήµανση του ρέµατος Λαµπράκη για θέµα 

ασφάλειας δηµοτών αυτοκινήτων. 

7.Ιδρυση Νέου Ενοριακού Ναού στον κάτω οικισµό των Νέων Επιβατών µε την ανάλογη αίθουσα 

εκδηλώσεων. 

8.Ανάπλαση της πλατείας Ανατολικής Θράκης του άνω οικισµού (οδοσήµανση µεγίστης ταχύτητας 

οχηµάτων στα 20χλµ) µε µέτωπο προς την παραλία µέσω των οδών Οσίας Παρασκευής ,25ης 

Μαρτίου ,ανάπλαση του πάρκου πολιτιστικών εκδηλώσεων (δηµιουργία αναψυκτηρίου)  και λαϊκών 

αγορών ,ανάπλαση του σιντριβανιού της πλατείας Βασίλη Τσιτσάνη ,Ναυάρχου Κουντουριώτη µέχρι 

το Ο.Τ 12 και δηµιουργία πολιτιστικού κέντρου . 

9.Ασφαλτοστρωση µε αντιολισθητικό τάπητα στις οδούς Σχολείων ,Οσίας Παρασκευής και 

Κωνσταντίνου Λογοθέτη. 

10.Ιδρυση Νέων κοιµητηρίων στους Νέους Επιβάτες ,συντήρηση της οδού Παπαφλέσσα και όλες οι 

απαιτούµενες εργασίες για την ασφαλή χρήση του. 

11.∆ασοκοµικες επεµβάσεις ,έλεγχος δένδρων, πευκώνων , όπου απαιτείται στα όρια της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νέων Επιβατών. 

 

12.Αγροτική οδοποιία στον κύριο οικισµό αλλά και τους οικισµούς Πανοράµατος ,Καλλιθέας ,στις 

οδούς Βλάση Γαβριηλίδη ,Παπαφλέσσα,  ∆ραγούµη ,Σχολείων ,Λαµπράκη   και όπου απαιτείται. 

13.∆ηµιουργια Κ∆ΑΠ στους Νέους Επιβάτες στα κτίρια του Αρχιγένειου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων 

Επιβατών . 

14.∆ηµιουργια γηπέδου  Μπιτς Βόλεϊ στη παραλία Νέων Επιβατών µε κερκίδες και τους 

απαραιτήτους βοηθητικούς χώρους. 

15.∆ηµιουργια φυλλαδίου µε ιστορικά-φωτογραφικά στοιχεία για την τουριστική προώθηση 

διαφήµιση των Νέων Επιβατών. 
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16.Λειτουργια του ΚΑΠΗ των Νέων Επιβατών σε λειτουργικό κτίριο. 

17.Συντηρηση του γηπέδου ΠΑΟΝΕ και ηλεκτρολογικές – υδραυλικές εργασίες (και ότι άλλο 

απαιτείται) στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟΝΕ στην οδό Ξενίου ∆ιός στη Περαία. 

18.Πολιτιστικες εκδηλώσεις στο Πάρκο εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου ,στην Πλατεία Βασίλη Τσιτσάνη 

και στη Πλατεία Ανατολικής Θράκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ» και τον 

Ιστορικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ». 

19.Αναπλαση της οδού ∆ηµοκρατίας και των καθέτων τους µέχρι την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.  

20.∆ιανοιξη της οδού Ανθέων διαµόρφωση πεζοδροµίων θέσεων παρκαρίσµατος κ.α 

21.Επισκευη ,συντήρηση και λειτουργία των παλαιών Σφαγείων ως πολυχώρος πολιτισµού (προβολή 

ταινιών ,φωτογραφικών εκθέσεων οµιλιών κ.α ) 

22.Ελεγχος φωτιστικών σωµάτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας και όπου απαιτείται αντικατάσταση τους 

. 

23.Ασφαλτοστρωσεις όπου απαιτείται σε συνεργασία µε τους δηµότες και την Αντιδηµαρχία 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  

24.Γνωστοποίση δηµοτικών οικοπέδων και αγροτεµαχίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας . 

Υπέρ είναι ο κ. 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 Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Θερµαϊκού, στην Αντιδηµαρχία Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Αντιδηµαρχία Καθαριότητας, στην 

Αντιδηµαρχία Αθλητισµού, Τουρισµού και Πολιτισµού και  στο τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, προς 

ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 33/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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