ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5/23-4-2015

συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 6/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία του ονόματος της
Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς του Δήμου Θέρμης.
Σήμερα, την 23-4-2015 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 8.30 π.μ. στο Κοινοτικό

κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο , σε
συνεδρίαση , ύστερα από την

13368/16-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ.

Ιωακείμ Τρικαλιάρη που αναρτήθηκε 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 5 μέλη παρόντα ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

2.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, κα Καλαφάτη
Μαρία, 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 και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Έπειτα από το υπ΄αριθμ. 9759/19-3-2015 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών,
Γενική δ/νση Αποκεντρωμένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι σχετικό με
το υπ΄αριθμ 23834/25-6-2013 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, και με την

υπ΄αριθμ.5/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καρδίας, και
εν όψει νέας συγκρότησης Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου, πρέπει να
αποφασίσουμε εκ νέου σχετικά με τη μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας
Καρδιάς, διότι πρέπει αυτή η διόρθωση στο όνομα της Κοινότητάς μας από Καρδιά,
σε «Καρδία» να επικαιροποιηθεί και από τη νέα Δημοτική Αρχή.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη Μετονομασία και τη διόρθωση του σημείου στίξης στο όνομα του οικισμού
Καρδίας ώστε να αναγράφεται το σωστό όνομα από «Καρδιά» σε «Καρδία», το
οποίο αναγραφόταν και στη μία πλευρά χάλκινου νομίσματος της αρχαίας Καρδίας.
Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης με απόφασή του να απευθυνθεί
εκ νέου, στο Υπουργείο Εσωτερικών για την επικαιροποίηση του θέματος αυτού
όπως αυτό ζητείτε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 6/23-4-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ
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υπογραφές)
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ΤΑ ΜΕΛΗ

