ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/9-10-2015

συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 15/2015
ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση Πεζοδρομίων.
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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Σε παρελθόντα χρόνο και σύμφωνα με τις αποφάσεις 1/2011 και 15/2014 της
Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, και πάντα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.198/2008
μελέτη του πρώην Δήμου Μίκρας, πρέπει να γίνει κρασπέδωση και να

τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου στις οδούς “Δημοκρατίας”, “Ευμένους
Καρδιανού”, “Παπαφλέσσα” και γενικά όπου αυτό απαιτείται, για τη εύκολη
πρόσβαση πεζών αλλά και για να ισχύσει στη συνέχεια ο κανονισμός
λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Θέρμης.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να φτιαχτούν όλα τα πεζοδρόμια σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, ώστε να
μπορούν βάση του Κανονισμού Λειτουργίας, Κοινόχρηστων χώρων, να μπορούν να
έχουν ασφαλή διέλευση οι πεζοί, καθώς και οι μικροί μαθητές των δημοτικών
σχολείων.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 15/9-10-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

