
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 391 /2016      ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση της αριθ. 

175/2015 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου σχετικά µε  µετονοµασία 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας ‘Καρδιάς’ 

σε ‘Καρδίας’» 

 

. 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    
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20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Έπειτα από την υπ΄αριθµ. 35557/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση στη συνεδρίαση παρέστη 
ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Καρδίας κ. Τρικαλιάρης Ιωακείµ. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι ο πρώην ∆ήµος 
Μίκρας συστήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244/τεύχος Α’/1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αποτελούµενος από τις 
κοινότητες Καρδιάς, Κάτω Σχολαρίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου.  
Με την υπ αριθµ. 45892/11-08-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1292/τεύχος Β’/2010 και 1623/τεύχος Β’/2010) 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το Ν. 
3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών 
στοιχείων τόπου εγκατάστασης» καταγράφονται όλοι οι ∆ήµοι της χώρας αλλά και οι 
δηµοτικές και οι τοπικές κοινότητες που συγκροτήθηκαν σε κάθε ∆ήµο µε το Πρόγραµµα 
Καλλικράτης, στην οποία η Κοινότητα Καρδίας αναγράφεται ως Τοπική Κοινότητα ‘Καρδιάς’.  
 
Σύµφωνα µε ιστορικά στοιχεία η «Καρδία» ήταν  παράλια πόλη στον Μέλανα κόλπο στο 
βορειότερο σηµείο της Χερσονήσου και η µεγαλύτερη αποικία των Μιλησίων, των 
Κλαζοµενών και αργότερα των Αθηναίων. Το τείχος της Καρδίας έφθανε έως την Πακτύη 
δηλαδή από τον Μέλανα κόλπο έως τον Ελλήσποντο κατά µήκος του Ισθµού. Το τείχος 
τούτο κατασκεύασε ό Μιλτιάδης, ό γιος του Κύψελου όταν έγινε βασιλεύς των ∆ολόγκων 
Θρακών, για να µη µπορούν οι Άψίνθιοι Θράκες να εισβάλουν εις την Θρακική χερσόνησο. Η 
Καρδία πήρε το όνοµα της από τον αρχιτέκτονα Ερµοχάρη όταν αυτός θυσίασε έναν κόρακα 
και πέταξε την καρδιά του στο έδαφος του οικισµού. Η Καρδία αναπτύχθηκε στην µεγαλύτερη 
πόλη της χερσονήσου που εντωµεταξύ έκοψε χάλκινα νοµίσµατα. Η πρώτη κοπή αυτών των 
νοµισµάτων έφερε την µορφή του βασιλιά Λυσίµαχου και η δεύτερη στην µια όψη την κεφαλή 
της ∆ήµητρας µε στεφάνι από στάχια και από την άλλη έναν λέοντα που καταβρόχθιζε 
σπόρους κριθαριού µε την επιγραφή «Καρδία».  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 
3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες η µετονοµασία γίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
την υπ αριθµ. 234/2013 (Α∆Α: ΒΕΖ∆ΩΡΣ-ΥΝ4) απόφασή του, πρότεινε στο Συµβούλιο 
Τοπωνυµιών την µετονοµασία της Τοπικής Κοινότητας «Καρδιάς» σε Τοπική Κοινότητα 
«Καρδίας», µετά και από σχετικό αίτηµα του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (υπ 
αριθµ.5/2013 απόφαση).  
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Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο Τοπωνυµιών µε το υπ αριθµ. 23834/25-
06-2013 έγγραφό µας.  
 
Με το υπ αριθµ. οικ. 9759/19-03-2015 έγγραφο του Τµήµατος Οργάνωσης Τ.Α. της ∆/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης ζητήθηκε η επικαιροποίηση της ανωτέρω απόφασης και η υιοθέτησή της 
από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να τεθεί υπόψη του νέου Συµβουλίου Τοπωνυµιών, 
που θα συγκροτηθεί.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 175/2015 απόφασή του και 
ύστερα από την υπ αριθµ. 6/2015 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίας πρότεινε τη µετονοµασία της ∆ηµοτικής Κοινότητας «Καρδιάς» σε ∆ηµοτική 
Κοινότητα «Καρδίας», 
 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Υπουργείου ζητήθηκε από το ∆ήµο η τροποποίηση 
της ανωτέρω 175/2015 απόφασης του ∆.Σ. ώστε να αναφέρεται ότι η πρόταση για τη 
µετονοµασία να αφορά και τον οµώνυµο οικισµό. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, την υπ αριθµ. 234/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υπ αριθµ. 6/2015 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, την αριθ. 175/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
3463/2006 και του Ν. 3852/2010 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 
 
Τροποποιεί την αριθ. 175/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και προτείνει τη 
µετονοµασία της ∆ηµοτικής Κοινότητας «Καρδιάς» και του οµώνυµου οικισµού «Καρδίας»  
σε ∆ηµοτική Κοινότητα «Καρδίας» και οικισµός «Καρδίας», για τους λόγους που αναφέρονται 
στην εισήγηση.  
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 391 /2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

          

     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

              ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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