ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/12-3-2015

τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

της

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 4/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για επέκταση της Λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΘ
Νο 88 κυκλικού δρομολογίου, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ- Τρίλοφο –
Καρδία και επιστροφή ΙΚΕΑ.

Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα, την 12-3-2015 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας ,
ύστερα από την 8676/9-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείμ Τρικαλιάρη
που δημοσιεύτηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε
μέλος του Τ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη
αποφάσεως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3.

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου σύμφωνα με την

υπ΄αριθμ.134/19-01-2011 που τροποποιήθηκε με την 299/11-2-2015 απόφαση του
Δημάρχου Θέρμης.
•

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο

θέμα της

ημερήσιας

διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής του οικισμού της Καρδίας, και
σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ.15083/22-4-14 αίτηση κατοίκων της Καρδίας,

υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τοποθετηθεί νέα στάση στην οδό «Δημοκρατίας» στην
έξοδο για Χαλκιδική, του Κυκλικού δρομολογίου, του ΟΑΣΘ Νο88.
Δεδομένης της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής μας, και της μεγάλης
κατά συνέπεια ανάγκης των πολιτών, μεταφοράς τους με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, πρέπει να ζητήσουμε την επέκταση της παραπάνω λεωφορειακής
γραμμής.
Το συμβούλιο ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επέκταση της Λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΘ Νο88 κυκλικού
δρομολογίου που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ-Τρίλοφο- Καρδία και επιστροφή στο
ΙΚΕΑ που τώρα εκτελεί την κυκλική του πορεία μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα,
για τις ανάγκες της μεταφοράς των κατοίκων της Καρδίας.
Σας θυμίζουμε όμως πως για να είναι εφικτή η επέκταση της πορείας του
παραπάνω δρομολογίου του ΟΑΣΘ, πρέπει να δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος, στο
τέρμα της οδού «Δημοκρατίας», ώστε να μπορεί το Λεωφορείο να κάνει κυκλική
πορεία στο συγκεκριμένο σημείο, και να επιστρέφει στο κανονικό του
δρομολόγιο,για ΙΚΕΑ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 4/12-3-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

