Από το πρακτικό 8/04-10-2016 τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας-Μίκρας, του ∆ήµου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 16/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε τον χαρακτηρισµό κοινόχρηστης δηµοτικής
έκτασης ως αγροτικής οδού, στην περιοχή του αγροκτήµατος της Τοπικής
Κοινότητας Καρδίας, του ∆ήµου Θέρµης.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστηµα, σήµερα, την 04-10-2016 ηµέρα
Tρίτη και ώρα 09.00 π.µ., συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Καρδίας, ύστερα από την 33197/28-09-2016 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
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του
∆ήµου Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συµβουλίου τα εξής:
Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 19823/09-06-2016 αίτησή του ο κ. Ευθύµιος
Χατζηδηµητρίου, ζητά την αναγνώριση και τον χαρακτηρισµό της αγροτικής
οδού, ως δηµοτικής, που άρχεται από τον κόµβο του Ν. Ρυσίου-ΚαρδίαςΤριλόφου (θέση βρύσες) αριθµό Αγροτεµαχίου 130, µε κατάληξη στην
ιδιοκτησία 75, ∆ιανοµής του Υπ. Γεωργίας, του αγροκτήµατος Καρδίας.
Η επίµαχη οδός έχει διαµορφωθεί επί του υπ’αριθ. 130 τεµαχίου της Οριστικής
∆ιανοµής έτους 1932 το οποίο έχει παραχωρηθεί µε την αριθ. 79283/1978
απόφαση Νοµάρχη στην πρώην κοινότητα Καρδίας ως «κοινόχρηστη γαία» . Σε
επιτόκιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τµήµα του αριθ. 130 τεµαχίου το οποίο
βρίσκεται µεταξύ των αριθ. 170 και 171 τεµαχίων και εκτέινεται έως και το
νοτιοανατολικό όριο του αριθ. 73 τεµαχίου είναι διαµορφωµένο ως οδός και
χαλκοστρωµένο µε πλάτος περίπου 3,00 µ.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µας, µε την οποία εισηγείται την ικανοποίηση του αιτήµατος του κ.
Χατζηµητρίου, εκ της Ενώσεως Ιδιοκτητών Γης, «Ιπποκράτης» και
αναγνώρισης της επιτόπου διαµορφωθείσας οδού, επί τµήµατος του υπ΄ αριθµ.

130 τεµαχίου, ως δηµοτικής, καθώς µε τον χαρακτηρισµό του κοινόχρηστου
τεµαχίου ως «οδού» δεν αναιρείται η κοινή χρήση αυτού.
Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου , της υπηρεσίας τουN. 4235/2014 και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και εισηγείται υπέρ της ικανοποίησης του αιτήµατος του κ. Χατζηµητρίου, εκ
της Ενώσεως Ιδιοκτητών Γης «Ιπποκράτης» και αναγνώρισης της επιτόπου
διαµορφωθείσας οδού επί τµήµατος του υπ΄αριθµ. 130 τεµαχίου, ως δηµοτικής,
σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
καθώς µε τον
χαρακτηρισµό του κοινόχρηστου τεµαχίου ως «οδού» δεν αναιρείται η κοινή
χρήση αυτού.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/04-10-2016.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
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