ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/9-10-2015

συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 14/2015
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων επί του κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Θέρμης.
Σήμερα, την 9-10-2015 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 9.00 π.μ. στο Κοινοτικό

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

40586/6-10-2015 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 4 μέλη παρόντα ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

2.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

4.

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. 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 απο την εισήγηση, και το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων
χώρων δήμου Θέρμης, που μας απέστειλλε προς γνωμοδότηση ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Θέρμης, και έπειτα απο τη μελέτη που κάναμε

επάνω στο συγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με το
εάν συμφωνούμε ή όχι επί του σχεδίου, να κάνουμε τυχόν παρατηρήσεις,
και ότι άλλο μπορούμε να συμπληρώσουμε.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
μελέτη του σχεδίου κανονισμού και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί επί της αρχής του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων
Χώρων Δήμου Θέρμης, υπογραμίζοντας τις εξής παρατηρήσεις στα παρακάτω
άρθρα:
1) Στο Άρθρο 1 παρ.2. σχετικά, με την ασφάλεια, την προστασία και την άνεση
της κίνησης των πεζών, και ιδίως ατόμων με ειδικές ανάγκες, και με το Άρθρο 5
παρ.7 κατά το οποίο απαγορεύται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που
υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους, - να γίνει πιο συγκεκριμένος ο κανονισμός
διότι δεν μπορεί να ισχύσει το γεγονός να μην γίνεται παρέμβαση στα δέντρα
σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους π.χ. Πεζοδρόμια , και από την άλλη να
κινούνται με άνεση οι πεζοί άτομα και με ειδικές ανάγκες που μπορεί να
κυκλοφορούν και με αμαξίδια.
2) Στο άρθρο 12 , Α, στις επισημάνσεις παρ.(στ), σχετικά με την απαγόρευση
της ηλεκτροδότησης των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων που
βρίσκονται επί των πλατειών, με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων,
προτείνετε να μπορούν να τοποθετηθούν εναέρια καλώδια, για λειτουργία
τηλεόρασης ή μουσικής, για την εξυπηρέτηση των πελατών, λαμβάνοντας
φυσικά υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μπορούν να αναπτυχθούν σε όλες τις
οδούς της κοινότητας όπου υπάρχουν Κοινόχρηστοι χώροι, με την απαραίτητη
προϋπόθεση να μην δυσκολεύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων.
Σχετικά με την διοργάνωση πανηγυριών και εορτών σύντομου χρονικού
χαρακτήρα, για την Δημοτική Κοινότητα Καρδίας, εξακολουθεί να ισχύει η
απόφ. 7/2015, ώς προς την ιερά πανήγυρη, καθώς και το αλσύλλιο πάνω από
το γήπεδο Καρδίας και οι αύλιοι χώροι των δημοτικών σχολείων για αθλητικές
και μουσικές δραστηριότητες.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 14/9-10-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

