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Αριθ.Αποφ  56/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό µε αριθµό  12/28-11-2022 της Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας 

Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, µε θέµα την προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού στο γήπεδο 

επί της οδού Ξενίου ∆ιός (Περαία), για την ποδοσφαιρική οµάδα των Νέων Επιβατών 

(γνωµοδοτικού χαρακτήρα) 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 28 Νοεµβρίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, το Συµβούλιο της Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από 

την µε αριθµ. Πρωτ. 109/22-11-2022 έγγραφης πρόσκλησης του αντιπροέδρου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας  Ν. Επιβατών κου Κοριτσίδη Ιωάννη, (λόγω αναρρωτικής άδειας του προέδρου από τις 

07/11/2022 από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο)  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 πέντε 

(5) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ 1. ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ 2. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

5. 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 Αντιπρόεδρος, κ. Κοριτσίδης Ιωάννης και ο κ. Μισηχρόνης,  εισηγούµενοι  το τρίτο θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης, έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα για την προµήθεια αθλητικού 

εξοπλισµού στο γήπεδο επί της οδού Ξενίου ∆ιός (Περαία), για την ποδοσφαιρική οµάδα των Νέων 

Επιβατών. Πιο συγκεκριµένα, ανέφεραν τα εξής: 
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«Παρακαλούµε όπως προµηθεύσετε τον παρακάτω αθλητικό εξοπλισµό για την αθλητική 

εγκατάσταση του γηπέδου επί της οδού Ξενίου ∆ιός (ΠΕΡΑΙΑ) όπου χρησιµοποιείται για 

προπονητήριο της ποδοσφαιρικής οµάδας των Νέων Επιβατών A. Ν. Ε 2021(έκτακτα) καθώς και τα 

τµήµατα Κ8, K1G, Κ12 και Κ15, σύνολο αθλούµενων ενενήντα παιδιών, σε βάση τεσσάρων 

προπονήσεων την εβδοµάδα, καθώς και Κυριακή ή Σάββατο ανά δυο εβδοµάδες για διεξαγωγή 

φιλικών συναντήσεων µε ανάλογες οµάδες: 

 

Ακαδηµία 

1.       µπάλα είκοσι πέντε (25) νούµερο 4 

2.       µπάλα είκοσι πέντε (25}νούµερο 5 

3.         τριάντα κονάκια 

4.         εκατό πενήντα (150) πιατάκια 

5.         εκατό (100} διαχωριστικά προπόνησης (τέσσερα χρώµατα) 

6.        δύο τροχήλατες εστίες 2,5 ύψος επί 3.5 µήκος 

7.        δυο τροχήλατες εστίες 2,50 ύψος επί 5,0 µήκος 

8,        δέκα εµπόδια 25 cm ύψος 

9,        δέκα εµπόδια 15 cm ύψος 

10.      δέκα σκάλες (10) επιτάχυνσης 

11.      πέντε (5) σάκους 

12. δέκα έξη (16) σηµαιάκια και κοντάρια για κόρνερ 

13. είκοσι (20) κοντάρια προπόνησης ύφους 1.8 cm 

14. δυο (2) σετ δίχτυα 2,50 cm επί 3,50 cm 

I5.        ένα (1) φορητό φαρµακείο 

Ανδρική οµάδα ΑΝΕ 2021 (ΓΗΠΕ∆Ο Ο∆ΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟΥ)  

1.         δύο τροχήλατες εστίες 2,00 µ ύφος και 7,00 µ µήκος  

2.         εκατό διαχωριστικά προπόνησης (τέσσερα χρώµατα) 

3.         δώδεκα σηµαιάκια και κοντάρια για το κόρνερ 

4.        έξι σκάλες (10) επιτάχυνσης 

5.        πέντε (5) σάκους για µπάλες 

6,        δεκαπέντε (15) κοντάρια 1,80 cm ύφος µε καρφί 

7.      είκοσι (20) εµπόδια 35 cm ύψος 

8.        είκοσι (20) µπάλες 
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9. δίχτυα 2.50 cm ύφος επί 5,50 µήκος 

10.      εκατό πενήντα (150) πιατάκια 

11.      είκοσι (20) πιατάκια επίπεδα 

12.      δέκα (10) στεφάνια 

13.     δέκα πέντε (15) κώνους 

14.     ένα (1) τραµπολίνο για προπόνηση τερµατοφυλάκων 

15.     έναν (1)  απινιδωτή καρδιάς. 

 

Εργασίες επισκευής της υφιστάµενης περίφραξης και των δύο (2) γηπέδων καθώς και των 

µεταλλικών στοιχείων αυτής που αφορούν την συντήρηση των σιδηρών τµηµάτων των σκελετών 

των υφισταµένων µεταλλικών περιφράξεων των αθλητικών χώρων». Ο κος Κοριτσίδης Ιωάννης, η 

κα Μαλτή Ζωή, ο κος Μισηχρόνης Ευάγγελος, ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος και η κα Μαδυτινού 

Θεοκλή συµφώνησαν µε την ανωτέρω γνωµοδότηση. 

         Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου 

                                                        Αποφασίζουν οµόφωνα 

υπέρ της προµήθειας του αθλητικού εξοπλισµού για την αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου επί της 

οδού Ξενίου ∆ιός (ΠΕΡΑΙΑ) όπου χρησιµοποιείται για προπονητήριο της ποδοσφαιρικής οµάδας 

των Νέων Επιβατών A. Ν. Ε 2021(έκτακτα) καθώς και τα τµήµατα Κ8, K1G, Κ12 και Κ15, σύνολο 

αθλούµενων ενενήντα παιδιών, σε βάση τεσσάρων προπονήσεων την εβδοµάδα, καθώς και Κυριακή 

ή Σάββατο ανά δυο εβδοµάδες, για διεξαγωγή φιλικών συναντήσεων µε ανάλογες οµάδες ως εξής: 

 

Ακαδηµία 

3.       µπάλα είκοσι πέντε (25) νούµερο 4 

4.       µπάλα είκοσι πέντε (25}νούµερο 5 

3.         τριάντα κονάκια 

4.         εκατό πενήντα (150) πιατάκια 

5.         εκατό (100} διαχωριστικά προπόνησης (τέσσερα χρώµατα) 

8.        δύο τροχήλατες εστίες 2,5 ύψος επί 3.5 µήκος 

9.        δυο τροχήλατες εστίες 2,50 ύψος επί 5,0 µήκος 

10,        δέκα εµπόδια 25 cm ύψος 
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11,        δέκα εµπόδια 15 cm ύψος 

12.      δέκα σκάλες (10) επιτάχυνσης 

13.      πέντε (5) σάκους 

15. δέκα έξη (16) σηµαιάκια και κοντάρια για κόρνερ 

16. είκοσι (20) κοντάρια προπόνησης ύφους 1.8 cm 

17. δυο (2) σετ δίχτυα 2,50 cm επί 3,50 cm 

I5.        ένα (1) φορητό φαρµακείο 

Ανδρική οµάδα ΑΝΕ 2021 (ΓΗΠΕ∆Ο Ο∆ΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟΥ)  

1.         δύο τροχήλατες εστίες 2,00 µ ύφος και 7,00 µ µήκος  

2.         εκατό διαχωριστικά προπόνησης (τέσσερα χρώµατα) 

3.         δώδεκα σηµαιάκια και κοντάρια για το κόρνερ 

4.        έξι σκάλες (10) επιτάχυνσης 

5.        πέντε (5) σάκους για µπάλες 

6,        δεκαπέντε (15) κοντάρια 1,80 cm ύφος µε καρφί 

8.      είκοσι (20) εµπόδια 35 cm ύψος 

8.        είκοσι (20) µπάλες 

16. δίχτυα 2.50 cm ύφος επί 5,50 µήκος 

17.      εκατό πενήντα (150) πιατάκια 

18.      είκοσι (20) πιατάκια επίπεδα 

19.      δέκα (10) στεφάνια 

20.     δέκα πέντε (15) κώνους 

21.     ένα (1) τραµπολίνο για προπόνηση τερµατοφυλάκων 

22.     έναν (1)  απινιδωτή καρδιάς. 

 

Εργασίες επισκευής της υφιστάµενης περίφραξης και των δύο (2) γηπέδων (Ξενίου ∆ιός και 

Λογοθέτου µε Σταδίου) καθώς και των µεταλλικών στοιχείων αυτής που αφορούν την συντήρηση 

των σιδηρών τµηµάτων των σκελετών των υφισταµένων µεταλλικών περιφράξεων των αθλητικών 

χώρων. 
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Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Αντιδηµαρχία αθλητισµού, τουρισµού και πολιτισµού, γραφείο 

αθλητισµού του ∆ήµου Θερµαϊκού, στον εντεταλµένο σύµβουλο, στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών  και στο γραφείο ∆ηµάρχου,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  56/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   
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