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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  9/29-9-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή του δροµολογίου του ΟΑΣΘ.

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήµερα,  Πέµπτη  29  Σεπτεµβρίου 2016 και  ώρα  19.00  στο
Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε
συνεδρίαση  το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου
Θέρµης,  ύστερα  από  την  32524/23-09-2016  πρόσκληση  του  προέδρου
Χρήστου  Θωµάρεϊς,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)      1. ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ          2. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
      3.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωµάρεϊς Χρήστος εισηγούµενος το 1ο θέµα  της ηµερήσιας
διάταξης “Αλλαγή δροµολογίου του ΟΑΣΘ”, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα
εξής:  Με  σκοπό  να  εξυπηρετούνται  και  οι  δηµότες  του  Νέου  Ρυσίου,
προτείνουµε τις παρακάτω αλλαγές στα δροµολόγια του ΟΑΣΘ των γραµµών
α) 88 Α  (ΙΚΕΑ – Τρίλοφος) και β) 88 Β (Τρίλοφος – ΙΚΕΑ) ως εξής:
α)  στην  υφιστάµενη  γραµµή  88 Α  που  ξεκινάει  από  το  ΙΚΕΑ  και  µέσω του
κόµβου (Ν. Ρυσίου – Τριλόφου – Καρδίας) κατευθύνεται προς την Καρδία και
καταλήγει στον Τρίλοφο, προτείνουµε το λεωφορείο να µπαίνει στο Ν. Ρύσιο
από την στροφή της ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ/ΑΠΟΛΛΏΝΙΟ  και να κατευθύνεται προς την
Καρδία µέσω της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
β)  στην υφιστάµενη γραµµή  88 Β  που ξεκινάει από τον Τρίλοφο και µέσω
Καρδίας  (τελευταία  στάση  στο  Ψυχιατρικό)  εισέρχεται  στην  Ε.Ο.  Νέας
Μηχανιώνας  –  Θεσσαλονίκης  και  καταλήγει  στο  ΙΚΕΑ,  προτείνουµε  το
λεωφορείο µετά τη στάση στο “Ψυχιατρικό” να µπαίνει στο Νέο Ρύσιο από τον
κόµβο Ν.  Ρυσίου  –  Τριλόφου  –  Καρδίας)  και  µέσω  της  Εθνικής
Αντιστάσεως και  της  οδού  Αγ.  Κωνσταντίνου να  βγαίνει  στην  Ε.Ο.Ν.



Μηχανιώνας – Θεσσαλονίκης από τον   “Απολλώνιο” και να καταλήγει στο
ΙΚΕΑ.
Οι  παρεµβάσεις  που  ζητάµε  είναι  σε  ορθολογικά  πλαίσια  και  απεναντίας
ελαχιστοποιούµε  τα  χιλιόµετρα  της  υφιστάµενης  γραµµής,  ενώ  παράλληλα
δύναται να εξυπηρετηθούν πολλοί δηµότες, µαθητές και νέοι του Νέου Ρυσίου
που λόγω έλλειψης γραµµής που εισέρχεται στον οικισµό µας δε µπορούν να
µετακινηθούν µετά από µια συγκεκριµένη ώρα (22:00).
Τις καθηµερινές και το Σάββατο το τελευταίο λεωφορείο από το ΙΚΕΑ για Ν.
Ρύσιο  είναι  στις 22:30, ενώ  της  Καρδίας που  βολεύει  για το  Ν.  Ρύσιο  είναι
22:40 (δέκα λεπτά διαφορά).
Τις Κυριακές, ωστόσο, η γραµµή που ξεκινάει από το ΙΚΕΑ για Ν. Ρύσιο είναι
στις 21:30 το τελευταίο, ενώ για Καρδία στις 22:40.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης

Αποφασίζει 

Συµφωνεί  µε  την  παραπάνω  πρόταση,  για  αλλαγή  του  δροµολογίου  του
ΟΑΣΘ  των  γραµµών  88Α  και  88Β  µε  σκοπό  να  εξυπηρετηθούν  πολλοί
δηµότες και µάλιστα µαθητές και νέοι του Νέου  Ρυσίου που  λόγω έλλειψης
γραµµής που εισέρχεται στον οικισµό µας δε µπορούν να µετακινηθούν µετά
από µία συγκεκριµένη ώρα (22:00).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 17/2016

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε   το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως
ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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