ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 7/7-7-2015

συνεδρίασης του Συμβουλίου

της

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 11/2015
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους
2016 της Δημοτικής Κοινότητηας Καρδίας.
Σήμερα, την 7-7-2015 ημέρα Τρίτη
κατάστημα

και ώρα 8.30 π.μ. στο Κοινοτικό

της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό

Συμβούλιο ,

σε

συνεδρίαση , ύστερα από την

26168/1-7-2015

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3.

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η

υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

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΄άριθμ 26114/1-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών υπηρεσιών,

σχετικά με την πολεοδομική ανάπτυξη και

ανάπλαση, την εκτέλεση νέων έργων, συντήρηση παλαιότερων, την
αξιοποίηση
Καρδίας,

ακινήτων
και

της

δεδομένου

περιοχής

της

ότι

δίνεται

μας

Δημοτικής
η

Κοινότητας

δυνατότητα

να

διαμορφώσουμε απόψεις και προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Θέρμης, πρέπει να αποφασίσουμε και να στείλουμε κι
εμείς τις δικές μας νέες

προτάσεις οι οποίες θα

συμπεριληφθούν

στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016.

Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει νέα έργα και δράσεις για την Δημοτική κοινότητα
Καρδίας ώστε να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Θέρμης έτους 2016 τα εξής:
Α/Α

1
2

1
2

3

4
5

1.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Τοποθέτηση πινακίδων οδών και αριθμών εντός οικισμού. (ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)
Μελέτη και κατασκευή οστεοφυλακίου και χωνευτηρίου στα
κοιμητήρια της Καρδίας. (επείγον)

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μαλέτη και αποκατάσταση προβλήματος κατολίσθησης στον
οικισμό Καρδίας
Ανάπλαση διαμόρφωση και εξωραϊσμός παιδικών χαρών (επείγον).

Ισοπεδωτική ασφαλτόστρωση στις οδούς , 1)Δημοκρατίας από
Παπαφλέσσα προς χωριό Ειρήνης, 2)Παπαφλέσσα μέχρι
Υψηλάντου, 3)Προύσης μέχρι τα Γυμναστήρια, 4) Ν. Πλαστήρα απο
το 1ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τμήμα στις αρχές της οδού Ανθέων,
5)Τζαβέλα, 6) Αισώπου, 7) Θεσσαλονίκης προς έξοδο για Μουδανιά,
Μουδανίων κάτω απο τη γέφυρα , 8) τμήμα της οδού Καρατάσου
μπροστά στο γήπεδο ποδοσφαίρου, και 9) ολοκλήρωση του δρόμου
προς Άγιο Κωνσταντίνο Άνω Σχολαρίου, 10) Δημοκρατίας απο
εκκλησία έως αρχή της Ιπποκράτους.
Ασφαλτόστρωση των δρόμων εντός οικισμού που δεν έχουν
ασφαλτοστρωθεί μέχρι σήμερα και ασφαλτόστρωση στην
προέκταση της οδού “Καλλιθέας”
Μελέτη και Κατασκευή κρασπέδων - πεζοδρομίων και φωτισμού
από Νηπιαγωγεία μέχρι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας (Οδός
Ευμένους Καρδιανού) να ολοκληρωθεί η πεζοδρόμιση και ο
φωτισμός.
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να τοποθετηθούν οικολογικά ηχοπετάσματα επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης
– Μουδανιών στον οικισμό Καρδίας.
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Να τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες ή στηθαία στην άκρη του
δρόμου επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Μουδανιών, στον οικισμό
Καρδίας.
Αποκατάσταση ανισόπεδου τμήματος παράπλευρης οδού
Μουδανίων εξόδου από Καρδία προς Θεσσαλονίκη.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (υπάρχουν στο προυγούμενο πρόγραμμα)
Προσθήκη δύο (2) αιθουσών στο υπάρχον Γυμνάσιο Καρδίας
Σύνταξη Μελέτης Γυμνασίου Καρδίας
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Αποχετευτικό δίκτυο ( υπό κατασκευή έργο). Να ενταχθούν και οι
περιοχές με Απόφαση Νομάρχη, και να ολοκληρωθούν οι
εκρεμμότητες τμημάτων εντός οικισμού.
Μελέτη δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων α)στην είσοδο του
οικισμού οδός Θεσσαλονίκης, β)στην οδό Παπαφλέσσα με
Μακρυγιάννη, γ)τέρμα της οδού Δημοκρατίας, δ)στην περιοχή του
οικισμού Δανάη στην κατολίσθηση, και ε)στη θέση ποτήστρα
μεταξύ Καρδίας-Τριλόφου και Ρυσίου. (επείγον)

ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δυκτίου ύδρευσης και σύνταξη
μελέτης αποχέτευσης στο Άνω Σχολάρι για να συνδεθεί με τον
οικισμό της Καρδίας
Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμου Άνω Σχολαρίου
Μελέτη και κατασκευή παιδικής χαράς στο Άνω Σχολάρι.

Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 11/7-7-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

