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Αριθ.Αποφ  53/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, µε θέµα το βάψιµο στον περίβολο του Γυµνασίου των 

Νέων Επιβατών και την σύνδεση µε αέριο  (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,  εισηγούµενος  το πρώτο θέµα εκτός της ηµερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη του συµβουλίου το θέµα του βαψίµατος στον περίβολο χώρο του Γυµνασίου 

Νέων Επιβατών καθώς και την σύνδεσή του µε το αέριο. Επίσης ανέφερε ότι, πρέπει να γίνει 

άδειασµα της αποθήκης µε παλιούς υπολογιστές και θρανία έτσι ώστε να υπάρχει έξοδος κινδύνου.  

 

ΑΔΑ: ΨΡΩ9ΩΡ2-ΒΩΩ



 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 του βαψίµατος στον περίβολο χώρο του Γυµνασίου Νέων Επιβατών, την σύνδεσή του µε το 

αέριο, καθώς και το άδειασµα της αποθήκης µε παλιούς υπολογιστές και θρανία έτσι ώστε να 

υπάρχει έξοδος κινδύνου.  

 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Αντιδηµαρχία Παιδείας, στην ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή, 

στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Γραφείο ∆ηµάρχου και στην ∆ιεύθυνση καθαριότητας,  

προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  53/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

 

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   

ΑΔΑ: ΨΡΩ9ΩΡ2-ΒΩΩ
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