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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
          Αριθ.αποφ. 651 /  2013 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Από το πρακτικό της 21ης /2013  Τακτικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 
Στην Πανόραµα  σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική  δηµόσια συνεδρίαση ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
που βρίσκεται  στο Πανόραµα (Σαµανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
µε αριθ. Πρωτ.43441/6-09-2013 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του 
∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέµα: 

ΘΕΜΑ 11ο ηµερησίας διάταξης: Υλοποίηση καµπάνιας ευαισθητοποίησης µε 
θέµα την Αστική Κινητικότητα στα δηµοτικά σχολεία του δήµου Πυλαίας 
– Χορτιάτη.  

Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει 
απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών , βρέθηκαν παρόντα 25 δηλ.:   

Παρόντες                                      Απόντες 

1. Γεράνης Μιχάλης, Πρόεδρος 
2.  Καρτάλης Ιωάννης 
3. Σωκράτης ∆ωρής 
4. Ντίτσιος Ιωάννης  
5. Κεδίκογλου Γεώργιος 
6. Γιαννούδη Ελένη 
7. Τιτόπουλος Ηρακλής 
8. Μπαµπαράτσας Γεώργιος 
9. Χατζηαντωνίου Νικόλαος 
10. Λειβαδοπούλου ∆όµνα 
11. Τσίγκρος Γεώργιος  
12. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς 
13. Κιλιπίρης Γεώργιος 
14. Λυρούδης Ηλίας 
15. Ζώτου Νίκη 
16. Κωνσταντινίδου Ανατολή 
17. Αγγελινούδης Βάιος  
18. Χατζηκρανιώτης Αλέξανδρος 
19. Βεργίδης Βέργος 
20. Μπαταλαµάς Αστέριος 
21. Τσιούγκος Βασίλειος  
22. Ταραλάϊκου Ελευθερία 
23. Μάαϊτα Τζαµάλ Οδυσσέας 
24. Κυρκιµτζής Χρήστος 
25. Αντωνούδης Απόστολος 
 
 

    
 

1. Κελεπούρης Χαράλαµπος 
2. Νυφούδης Νίκος 
3. Μητρούσης Ζαχαρίας 
4. Κοκόνα Χρυσαυγή 
5. Τσιρά Ιφιγένεια 
6. Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 
7. Πρέλεβιτς Μπρανισλάβ 
8. Μαρκούδης ∆ηµήτριος 

 
που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.  
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σηµειώθηκαν οι 
παρακάτω µετακινήσεις µελών του ∆.Σ. : 
 
Ο ∆.Σ. Μάαϊτα Τζαµάλ  προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
17ου  θέµατος  ηµερησίας διάταξης. 
 
 
 



Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ.Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης. Παραβρέθηκαν και οι  υπάλληλοι: Ελένη Γκένου & Ζαχαρίδου Αναστασία για την 
τήρηση των πρακτικών.  
- Κλήθηκαν νοµίµως και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και παρέστη η 
Πρόεδρος της ∆.Κ.Πανοράµατος Ανθούλα Χαµοπούλου. 

- Τα  18 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα οποία λήφθηκαν ισάριθµες αποφάσεις. 

- Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκα οκτώ (8) θέµατα  εκτός ηµερήσιας 
διάταξης, για το κατεπείγον των  οποίων, αποφάνθηκε οµόφωνα το ∆.Σ.  
- Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση  και λήφθηκαν ισάριθµες  αποφάσεις, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/07-06-2010, Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης .  
   
Εισηγούµενος ο ∆ήµαρχος το 11ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα 
παρακάτω: 

Με βάση το σχεδιασµό από κοινή οµάδα επιστηµόνων του δήµου και του ΟΑΣΘ 
καµπάνιας ευαισθητοποίησης µε αντικείµενο τον τρόπο χρήσης και τις ωφέλειες των  
Αστικών Μέσων Μεταφοράς, εισηγούµαστε προς το ∆.Σ.:   
1. Την έγκριση υλοποίηση της καµπάνιας ευαισθητοποίησης µε θέµα την Αστική 
Κινητικότητα, στα δηµοτικά σχολεία του δήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αναφέρεται ειδικότερα στα παρακάτω πεδία: 
ΣΚΟΠΟΣ:  
Η εξοικείωση µε τα αστικά µέσα µεταφοράς, η διάδοση των ωφελειών τους και η 
αύξηση της χρήσης τους στους µελλοντικούς επιβάτες του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη,  µε στόχο τη µείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων. 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ:  
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για την αστική συγκοινωνία και των µέσων 
µεταφοράς της όπως: µετρό, τραµ, τρόλεϊ, µε έµφαση στα αστικά λεωφορεία.   
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

• Η χρησιμότητα της αστικής συγκοινωνίας ως μέσο μεταφοράς 

• Η φιλικότητα προς το περιβάλλον 

• Η χρηματική οικονομία που επιτυγχάνεται 

• Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση που προκαλείται 

• Τα αστικά μέσα ως ασφαλή μεταφορικά μέσα 

•  Η αμφίδρομη συμπεριφορά των επιβατών και των οδηγών των λεωφορείων 

• Οι σύγχρονες μορφές πληροφόρησης όπως οι τηλεματικές υπηρεσίες που 

προσφέρει ο ΟΑΣΘ μέσα από την επικοινωνία δια τηλεφώνου (με κόστος απλής 

συνδιάλεξης) και της σύγχρονης ιστοσελίδας του  

∆ΡΑΣΕΙΣ:  

• Επίσκεψη των αστικών λεωφορείων μέσα στις αυλές των σχολείων όπου υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης. Για τα σχολεία που δεν είναι προσβάσιμα θα 

πραγματοποιηθεί μικρή μετακίνηση με τους μαθητές και την υπεύθυνη ομάδα 

του ΟΑΣΘ (πραγματοποίηση μικρών διαδρομών με επίδειξη από την ομάδα του 

ΟΑΣΘ). 

• Ενημέρωση για τη χρήση των ΜΜΜ, συμπεριφορά ως επιβάτες, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις  



• Πρόκληση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών με την παροχή κινήτρων – 

βραβείων όπως διαγωνισμός φωτογραφίας, ζωγραφικής, σκίτσου, κειμένου.  Τα 

βραβεία δύναται να είναι: Laptop, ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες ΟΑΣΘ δωρεάν 

μετακίνησης  

• Διανομή του βιβλίου για τις Αστικές Συγκοινωνίες του ΟΑΣΘ στις σχολικές 

βιβλιοθήκες των σχολείων του δήμου μας. 

• Διανομή χαρτών με τις διαδρομές του ΟΑΣΘ (άφιξη και τέρμα λεωφορείων, 

στάσεις διαδρομών). 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

• Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 

• ΟΑΣΘ 

• Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ (ΤΑΣΕ ΟΑΣΘ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ: 
Το κόστος από πλευράς δήµου εστιάζεται κυρίως στις ανθρωποώρες που θα 
δαπανηθούν για το σχεδιασµό και την υλοποίησή του. Το µοναδικό χρηµατικό 
κόστος της καµπάνιας αφορά στην τύπωση της αφίσας και των εντύπων και δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 1.500,00€.  
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση  

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1.Την έγκριση υλοποίηση της καµπάνιας ευαισθητοποίησης µε θέµα την Αστική Κινητικότητα, 

στα δηµοτικά σχολεία του δήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

 Οι ∆.Σ. Κυρκιµτζής Χρήστος και Βεργίδης Βέργος ψήφισαν λευκό.  
                          
 

Η απόφαση πήρε α.α.651 /11-09-2013. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 

 

 

 

 


