ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αρ.Αποφ 02/2018
Από το υπ’ αριθ. 1/2018 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου
Ν. Ραιδεστού.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επέκταση ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας ∆ήµου Θέρµης
Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 10/01/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
16.00 µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού µετά
την από 28-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου µε αρ.πρωτ.43210 του Τ.Σ. που
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν
παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατρανιάς Παναγιώτης
Σαµψωνίδου Μαρία
2. Ιζδράς Ανέστης
3. Αµπουµατχανά Μάριαµ
4. Κυριακίδου Ειρήνη
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κετσενεβλή Κατερίνα , υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
ηµερησίας διάταξης είπε, ότι το Γραφείο ∆ηµάρχου µας έστειλε την υπ’αριθµ.43040/27-112017 εισήγηση, για επέκταση της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. Ο Πρόεδρος κατόπιν ,έδωσε το
λόγο στην κ.Γρηγοριάδου Μαρία (Συγκοινωνιολόγος του ∆ήµου Θέρµης,) η οποία
σύµφωνα µε το υπόµνηµα της εισήγησης εξήγησε στους Τοπικούς Συµβούλους τις
προτεινόµενες διαδροµές και τα δροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
(συνηµµένο στο µε αριθ. πρωτ. 43040/27.11.2017 έγγραφο του ∆ήµου)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ & ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α.
Η προτεινόµενη γραµµή 1-Α/1-Β (Κυκλική γραµµή Θέρµης) ταυτίζεται σχεδόν
πλήρως µε τα σηµερινά δροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, στις διαδροµές και τα
ωράρια, µε τις ακόλουθες µεταβολές:
Εκτελεί εννέα (9) δροµολόγια ηµερησίως, δηλαδή προστίθενται στα υφιστάµενα δύο
δροµολόγια, µε ώρα αναχώρησης από Θέρµη στις 9:10 και 22:45. Το πρωινό δροµολόγιο
θα εξυπηρετεί, µεταξύ άλλων, και µετακινούµενους προς το Κέντρο Υγείας Θέρµης. Το
τελευταίο βραδινό δροµολόγιο θα εξυπηρετεί µαθητές που σχολούν από φροντιστήρια
αργά το βράδυ. Επιπλέον, το δροµολόγιο αυτό θα εξυπηρετεί µε µετεπιβίβαση στη Θέρµη
τους µετακινούµενους που φθάνουν από τον ΑΣ ΙΚΕΑ µε το δροµολόγιο της γραµµής 67
(ΑΣ ΙΚΕΑ-Τριάδι) του ΟΑΣΘ, που αναχωρεί από τον ΑΣ ΙΚΕΑ στις 22:15.
Τα λεωφορεία διέρχονται από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 6 φορές ηµερησίως.
Τα λεωφορεία διέρχονται από τον οικισµό της Αγίας Παρασκευής (∆Ε Βασιλικών) 4
φορές ηµερησίως, δηλαδή προστίθεται ένα δροµολόγιο στα σηµερινά. Επιπλέον, όλα τα

λεωφορεία θα διέρχονται και από τον οικισµό ΧΡΩΜΑ, που είναι όµορος της Αγίας
Παρασκευής.
Η διαδροµή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία είναι:
Κυκλική γραµµή Θέρµης: (Θέρµη) Πλατεία Παραµάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη, Π.
Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Ν. Ραιδεστός) Πραξιτέλους,
12η οδός Ταγαράδων, ΕπΟ 30 (Ν. Ρυσίου-Σουρωτής-Βασιλικών), (Ν. Ρύσιο)
Κωνσταντινουπόλεως, Μεταµορφώσεως, ΕπΟ 30 (Ν. Ρυσίου-Σουρωτής-Βασιλικών), ΕπΟ
27 (Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας), οδός Express Service, ΕΟ 16 (ΘεσσαλονίκηςΠολυγύρου), (Θέρµη) Β. Ταβάκη, Πλατεία Παραµάνα και αντιστρόφως.
β.
Η γραµµή 2-Α (Θέρµη-Βασιλικά-Περιστερά) εκτελεί δύο δροµολόγια ηµερησίως, µε
αναχώρηση από Θέρµη στις 6:30 και στις 16:00. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Η γραµµή διέρχεται (µε αυτή τη σειρά) από τους οικισµούς: Θέρµη-Ν. ΡαιδεστόςΒασιλικά-Περιστερά-Βασιλικά-Ν. Ραιδεστός-Θέρµη.
Εξυπηρετείται η Περιστερά σε ώρες που δεν υπάρχουν δροµολόγια του ΟΑΣΘ.
∆ίνεται δυνατότητα σύνδεσης των Βασιλικών, της Περιστεράς και της Λακκιάς µε το
Κέντρο Υγείας Θέρµης.
∆ίνεται δυνατότητα σύνδεσης των Βασιλικών µε τη Λακκιά µε ένα δροµολόγιο (και
στις δύο κατευθύνσεις) επιπλέον από αυτά του ΟΑΣΘ.
Προσφέρεται πρόσθετη σύνδεση της Ν. Ραιδεστού µε τη Θέρµη, καθώς και µε τους
οικισµούς της ∆Ε Βασιλικών: Βασιλικά, Περιστερά και Λακκιά.
Η διαδροµή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία είναι:
Γραµµή Θέρµη-Βασιλικά-Περιστερά: (Θέρµη) Πλατεία Παραµάνα, Αγίου Νικολάου,
Κεσσίδη, Π. Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βασιλικά)
Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεµούντος, Πλατεία Χάνια, Ανθεµούντος, Ευεργέτιδος Φ.
Πατίκα, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), ΕπΟ 31 (προς Περιστερά), (Περιστερά)
κεντρική οδός Περιστεράς µέχρι την έξοδο προς Λιβάδι, αναστροφή στο τέρµα των
αστικών λεωφορείων, κεντρική οδός Περιστεράς, ΕπΟ 31 (προς Περιστερά), ΕΟ 16
(Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βασιλικά) Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεµούντος, Πλατεία
Χάνια, Ανθεµούντος, Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Θέρµη)
Β. Ταβάκη, Πλατεία Παραµάνα.
γ.
Η γραµµή 3-Α (Θέρµη-∆Ε Μίκρας) εκτελεί δύο δροµολόγια ηµερησίως, µε
αναχώρηση από Θέρµη στις 7:30 και στις 13:30. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Η γραµµή διέρχεται (µε αυτή τη σειρά) από τους οικισµούς: Θέρµη-Ν. ΡύσιοΚαρδία-Κ. Σχολάρι-Καρδία-Τρίλοφος-Πλαγιάρι-Τρίλοφος-Καρδία-Ν. Ρύσιο-Θέρµη.
∆ίνεται δυνατότητα άµεσης σύνδεσης των οικισµών Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας
και Κ. Σχολαρίου µε την έδρα του ∆ήµου (Θέρµη) και το Κέντρο Υγείας Θέρµης.
∆ίνεται δυνατότητα άµεσης σύνδεσης του Πλαγιαρίου (όπου βρίσκεται το ΚΕΠ
Μίκρας) µε τους λοιπούς οικισµούς της ∆Ε Μίκρας, και ιδιαίτερα τον Τρίλοφο (όπου
βρίσκεται το Κοινοτικό Κατάστηµα).
Το λεωφορείο διέρχεται από την «αγελαδόστρατα» στο Πλαγιάρι, και όχι από την
επαρχιακή οδό προς Επανοµή, όπως τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
Προσφέρεται πρόσθετη σύνδεση του Ν. Ρυσίου µε τη Θέρµη, καθώς και µε τους
οικισµούς της ∆Ε Μίκρας.
Η διαδροµή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία είναι:
Γραµµή 3-Α (Θέρµη-∆Ε Μίκρας): (Θέρµη) Πλατεία Παραµάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη, Π.
Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), οδός EXPRESS SERVICE, ΕπΟ
27 (Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας), (Ν. Ρύσιο) Μεταµορφώσεως, Εθνικής Αντίστασης, οδός
προς Καρδία (Χωριό της Ειρήνης), (Καρδία), ∆ηµοκρατίας, Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου,
Βυζαντίου, Πλαστήρα, Κ. Κρυστάλλη, ∆ηµοκρατίας, Παπαφλέσσα, Καρατάσου, οδός
Καρδίας-Κ. Σχολαρίου (παλιά επαρχιακή οδός Ν. Μουδανιών), (Κ. Σχολάρι) Λεωφόρος ΟΧΙ,

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Υπέρ της επέκτασης της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του ∆ήµου Θέρµης, µε τις
παρακάτω αλλαγές:
1) Το δροµολόγιο των 22:45 να είναι σαν την γραµµή 1Α1(Ν.Ραιδεστός –
Ν.Ρύσιο – Ταγαράδες).
2) Το δροµολόγιο των 10:45 να πηγαίνει στο ΚΥΘ πριν το Ν.Ρύσιο.
3) Το δροµολόγιο των 20:00 να ξεκινάει απο Θέρµη στις 20:30.
4) Το δροµολόγιο των 11:20 απο Φιλοθέη να καταργηθεί και να γίνει
δροµολόγιο στις 09:45 (γραµµή 1-Β1), έτσι ώστε στις 09:50 να είναι στο
ΚΥΘ.
Επίσης η στάση για Ν.Ραιδεστό να γίνεται στην πλατεία (εκκλησία),ενώ το
δροµολόγιο της γραµµής Θέρµη – ∆.Ε. Βασιλικών – Περιστερά η στάση να
είναι στις υπάρχουσες στάσεις του ΟΑΣΘ.
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασµα

Τα Μέλη

