
                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              

Από το πρακτικό 1/27-06-2019  συνεδρίασης του Συµβουλίου

της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 1/2019

  ΘΕΜΑ:Υποβολή  προτάσεων  για  την  Κατάρτιση  Τεχνικού
Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2020.

  Σήµερα, την 27-06-2019 ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα  11.30  π.µ.
στο  Κοινοτικό  κατάστηµα   της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Καρδίας,
συνήλθε το Τοπικό Συµβούλιο ,  σε  συνεδρίαση , ύστερα από
την  26223/24-06-2019 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                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ          1. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ               
3.  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.  ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η   υπάλληλος  του  ∆ήµου
Θέρµης,  Φιργαδά Μαριάνθη , για την τήρηση των πρακτικών του
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  1ο   θέµα  της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του  Συµβουλίου τα εξής:

Έπειτα από  έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  σχετικά µε την
πολεοδοµική  ανάπτυξη  και  ανάπλαση,  την  εκτέλεση  νέων  έργων,
συντήρηση  παλαιότερων,  την  αξιοποίηση  ακινήτων  της  περιοχής  της
∆ηµοτικής  Κοινότητας  Καρδίας,  και  δεδοµένου  ότι  µας  δίνεται  η
δυνατότητα να διαµορφώσουµε απόψεις και προτάσεις προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, πρέπει να αποφασίσουµε και να στείλουµε
κι εµείς τις δικές µας νέες  προτάσεις οι οποίες θα  συµπεριληφθούν  στο
Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2020.

 



     Το συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του Προέδρου και ύστερα

από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει   νέα  έργα  και  δράσεις  για  την  ∆ηµοτική  κοινότητα

Καρδίας ώστε  να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου

Θέρµης έτους 2020 τα εξής: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ

1  Τοποθέτηση πινακίδων οδών και αριθµών εντός οικισµού. 

2 Τοποθέτηση πινακίδων οδοσήµανσης

3 Κατασκευή νέου κτιρίου για την ∆.Κ. Καρδίας (υπάρχει έτοιµη 
µελέτη)

4

∆ιαγράµµιση  οδών  και  διαβάσεις  πεζών  στην  οδο
Βυζαντίου(µπροστά  στο  κτίριο  της  Κοινότητας  έως  το  1ο
∆ηµ.  Σχολείο  Καρδίας),στην  οδό  Ευµένους  Καρδιανού
(µπροστά  στο  2ο  ∆ηµ.  Σχολείο  Καρδίας),στην  οδό  Αλεξ.
Υψηλάντη στο κάτω πάρκο και στην οδό ∆ηµοκρατίας στην
παιδική χαρά.

5
Αλλαγή δροµολογίων  ΟΑΣΘ και  κυκλικός  κόµβος στο  τέρµα της

οδού  ∆ηµοκρατίας  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των
πολιτών.

6.
∆ιαµόρφωση  της  πλαγιάς  πάνω  από  το  γήπεδο  ώστε  να

δηµιουργηθεί ένας χώρος για τις εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καρδίας.(λόγο  του ότι µετά την κατασκευή των
2  πάρκων  δεν  υπάρχει  χώρος  για  τις  εκδηλώσεις  του
χωρίου.)

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

1 Μελέτη και αποκατάσταση προβλήµατος κατολίσθησης στον οικισµό
Καρδίας,το φαινόµενο συνεχίζεται σε µεγάλη έκταση κατά 
µήκος του δρόµου µε µεγάλη επικινδυνότητα για τα 
παρακείµενα σπίτια.

2 Πεζοδρόµηση στις οδούς Παπαφλέσσα και ∆ηµοκρατίας.

3 Ισοπεδωτική ασφαλτόστρωση στις οδούς , 1)Συνέχεια της οδού 
∆ηµοκρατίας µέχρι την έξοδο της Καρδίας-οδό Μουδανίων 
(συνεχιζόµενο),2)είσοδος στην οδό Πλαστήρα (Βενζινάδικο έως το 
Πολιτιστικό κέντρο Ευµένης), 3) οδό Αρτέµιδος 4) οδό 
Κρυστάλλη,5)οδό Χριστοφόρου και Ορφανού SOS,6) οδό 
Βυζαντίου ,7) οδό Θεσσαλονίκης,8)οδό Ευριπίδη(πρώην 
Κολοκοτρώνη)SOS,9) οδό Μακεδονοµάχων SOS,10)οδό 
Πλουτάρχου SOS,11)οδό  Μακρυγιάννη sos,12)οδό Μουδανίων 
(µέροσ από την είσοδο Σχολαρίου µέχρι την γέφυρα),13)οδό 
Άνδρου,14)οδό Ιπποκράτους (διόρθωση),15)οδό Ευµένους 



Καρδιανού (διόρθωση) ,16)οδό Ικαρίας,17)οδό Υψηλάντη,18)οδός
Τζαβέλα(επείγον λόγω καταλίσθησης),19)οδός 25ης 
Μαρτίου ,20)οδός Ολίνθου-Μηκηνών,

4 Μελέτη και Κατασκευή κρασπέδων - πεζοδροµίων  και φωτισµού 
από  Νηπιαγωγεία µέχρι  το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίας (Οδός 
Ευµένους Καρδιανού) να ολοκληρωθεί η πεζοδρόµηση και ο 
φωτισµός.

5 Να ληφθεί   µέριµνα για το πρόβληµα της κατολίσθησης στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίας(επείγον)(οδός Αισώπου) και να 
ασφαλτοστρωθεί.

6. Συντήρηση του γηπέδου µπάσκετ επί της οδού Μουδανίων και 
κατασκευή γηπέδου 5Χ5.

                                        Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Να τοποθετηθούν οικολογικά ηχοπετάσµατα επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης 
– Μουδανιών στον οικισµό Καρδίας και να φωτιστεί ο δρόµος.

2. Να τοποθετηθούν προστατευτικές µπάρες ή στηθαία στην άκρη του 
δρόµου  επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Μουδανιών, στον οικισµό 
Καρδίας.

3. Αποκατάσταση ανισόπεδου τµήµατος παράπλευρης οδού 
Μουδανίων εξόδου από Καρδία προς Θεσσαλονίκη.(επείγον διότι 
υποχωρεί ο δρόµος και υπάρχει µεγάλη επικινδυνότητα σε µεγάλα 
οχήµατα όπως σχολικά λεωφορεία και βοθροφόρα).

 4.    Μελέτη -Κατασκευή κυκλοφοριακού κόµβου στην είσοδο-έξοδο 
της ∆.Κ. Καρδίας επί της εθνική οδού Θεσ/νίκης -Μουδανιών          

 5. Ασφαλτόστρωση παράπλευρων δρόµων από Ρύσιο-Καρδίας και από 
Καρδία προς Ρύσιο

 6. Κατασκευή κόµβου στο σταυροδρόµι µεταξύ των οδών Κρυστάλλη -
Πλαστήρα και ∆ηµοκρατίας.
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (υπάρχουν στο προηγούµενο πρόγραµµα)

1. Προσθήκη δύο (2) αιθουσών στο υπάρχον Γυµνάσιο Καρδίας

2. Σύνταξη Μελέτης Γυµνασίου Καρδίας

 3.  Αποκατάσταση και διαµόρφωση του αύλειου  χώρου του 1ου ∆ηµ. 
Σχολείου Καρδίας.

                                  Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1. Αποχετευτικό δίκτυο . Να ενταχθούν και οι περιοχές µε Απόφαση 
Νοµάρχη, και να ολοκληρωθούν οι εκκρεµότητες τµηµάτων εντός 
οικισµού.

2. Μελέτη δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων α)στην είσοδο του 
οικισµού οδός Θεσσαλονίκης, β)στην οδό Παπαφλέσσα µε 
Μακρυγιάννη, γ)τέρµα της οδού ∆ηµοκρατίας,  δ)στην περιοχή του 
οικισµού ∆ανάη στην κατολίσθηση,  ε)στη θέση ποτίστρα  µεταξύ 
Καρδίας-Τριλόφου και Ρυσίου. (επείγον),στ)οδό Βυζαντίου -
Πλαστήρα και Ανθέων.

3. Κατασκευή δεξαµενής νερού για την ύδρευση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Καρδίας.(Υπάρχει προτεινόµενος χώρος σε ευνοϊκή  
θέση για το υπάρχων δίκτυο) (επείγον)

4. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από θέση ποτίστρα µέχρι την 
είσοδο της Καρδίας στην αποθήκη του Συνεταιρισµού λόγω 
καθηµερινών βλαβών.

                                ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
1. Σύνταξη µελέτης αντικατάστασης  δικτύου ύδρευσης και σύνταξη 



µελέτης αποχέτευσης στο Άνω Σχολάρι για να συνδεθεί µε τον 
οικισµό της Καρδίας

2. ∆ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόµου Άνω Σχολαρίου
3. Μελέτη και κατασκευή παιδικής χαράς στο Άνω Σχολάρι.

                               
            Η Απόφαση αυτή  πήρε αυξ. Αριθµ.01/27-06-2019.

Αφού συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως

παρακάτω .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν

υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                       

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ


