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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  01/24-01-2022 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

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

από το Συντριβάνι µέχρι το ξενοδοχείο SANTA, επί της οδού Κουντουριώτη. 

 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 24 Ιανουαρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου 

Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 3/19-01-2022 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 πρόεδρος κ. Ρούφτης Αλέξανδρος, εισηγούµενος το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης για φωτισµό από το Συντριβάνι µέχρι το 

ξενοδοχείο SANTA, επί της οδού Κουντουριώτη. Πιο συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής: «Επειδή 

όταν βρέχει δηµιουργείται βραχυκύκλωµα στην υπόγεια γραµµή ηλεκτροδότησης, να γίνει 

έλεγχος του φωτισµού και αντικατάσταση υπόγειας γραµµής και λαµπτήρων όπου απαιτείται από 

το Συντριβάνι µέχρι το SANTA HOTEL επί της  οδού Κουντουριώτη» 

ΑΔΑ: 9Ι79ΩΡ2-Ε6Ξ



Η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή,  ο κ. 

Ρούφτης Αλέξανδρος και ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος συµφώνησαν µε την ανωτέρω 

γνωµοδότηση. Ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος διαφώνησε µε το ανωτέρω θέµα. Ο κ. Κοριτσίδης 

Ιωάννης διαφώνησε διότι η καθαριότητα του ∆ήµου είναι αρµόδια για το ανωτέρω θέµα µε τον 

αριθµό τηλεφώνου 15331. 

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

                                                        Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία 

µε πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) ψήφους κατά, υπέρ της γνωµοδότησης για έλεγχο του 

φωτισµού και αντικατάσταση υπόγειας γραµµής και λαµπτήρων όπου απαιτείται από το 

Συντριβάνι µέχρι το SANTA HOTEL επί της  οδού Κουντουριώτη. Υπέρ είναι: η κα Κεραµιδά 

Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, η  κα Μαλτή Ζωή,  η κα Μαδυτινού Θεοκλή,  ο κ. Ρούφτης 

Αλέξανδρος και ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος. Κατά είναι: ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος και ο κ. 

Κοριτσίδης Ιωάννης. 

 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στο τµήµα Η/Μ Έργων και Σηµατοδότησης,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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