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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της 4/2011 συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 

 

Αριθμός Απόφασης Περίληψη 

11/2011 Εξυπηρέτηση από τον ΟΑΣΘ του επιβατικού κοινού 

Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 

Στη Σίνδο και στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την αριθ. 7136/14.3.2011 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος 

2. Βούλγαρης Αλέξανδρος 

3. Σταυρίδου Χαρίκλεια 

4. Τσαβδάρης Σοφοκλής 

1. Αρβανιτίδης Νικόλαος. 
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην 

Σύμβουλο κα Σταυρίδου Χαρίκλεια, η οποία είπε επί του θέματος ότι μετά την αύξηση της 

τιμής των εισιτηρίων του ΟΑΣΘ και τη μείωση των ακυρώσεων ανά εισιτήριο στο 70λεπτο, 

για μεγάλη μερίδα των κατοίκων της Σίνδου η μετάβαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ 

κόστιζε 0,60 ευρώ τώρα κοστίζει 1,70 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η Σίνδος είναι ένας μεγάλος οικισμός, οι κάτοικοι της 

ανατολικής, της βόρειας και της κεντρικής περιοχής της Σίνδου καθώς και της δυτικής της 

περιοχής της οδού Κομνηνών, για να μεταβούν στο κέντρο της πόλης με το αστικό των ΤΕΙ 

Νο 52 πρέπει να κάνουν μία ακύρωση εισιτηρίου για να μεταβούν μέχρι την αφετηρία της 

Σίνδου με το 51 ή το 53, να κάνουν δεύτερη ακύρωση για να μεταβούν με το 52 στον 

Σιδηροδρομικό Σταθμό και να χρησιμοποιήσουν δεύτερο εισιτήριο για να μεταβούν στο 

κέντρο της πόλης. 

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Σίνδου στη μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη, θα 

ήταν δικαιότερο να μπορούσαν να μεταβαίνουν στην αφετηρία χωρίς να ακυρώνουν  

εισιτήριο και να μπορούν με ένα εισιτήριο το οποίο είναι ήδη ακριβότερο, να 

εξυπηρετούνται. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του της Συμβούλου 

κας Σταυρίδου Χαρίκλειας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να υποβληθεί εισήγηση εκ μέρους του Δήμου προς την Διοίκηση του ΟΑ.Σ.Θ. ώστε να 

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα μετακίνησης των κατοίκων της Σίνδου προς την Θεσσαλονίκη, 

όπως περιγράφεται στην εισήγηση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναγνώστου Ανδρέας 


