
                                                                                                           

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              
Από το πρακτικό 2/15-07-2019  συνεδρίασης του Συμβουλίου  της

Δημοτικής  Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 3/2019

  ΘΕΜΑ: Αυξανόμενη παραβατική συμπεριφορά νεολαίας της
Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας

  Σήμερα, την 15-07-2019 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  11.30  π.μ.
στο  Κοινοτικό  κατάστημα   της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καρδίας,
συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο,  σε  έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από
την   29147/10-07-2019  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. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2.  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.  ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.  ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,
Φιργαδά Μαριάνθη, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου,
σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμό  299/11-02-2015  απόφαση  του
Δημάρχου Θέρμης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το θέμα της   ημερήσιας διάταξης
είπε  ότι  λόγω  της  διαρκώς  αυξανόμενης  παραβατικότητας  της
νεολαίας, της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας και των κρουσμάτων
που έχουν καταγραφεί, παρατηρηθεί και καταγγελθεί τελευταία, από
επανειλημμένες οχλήσεις των κατοίκων της Καρδίας, προτείνει σαν
ένα  από  τα  πιθανά  κατασταλτικά  μέτρα,  να  αποσταλεί  ένα
ενημερωτικό  έγγραφο  στο  Α.Τ.  Θέρμης,  που  θα  περιγράφει  το
συγκεκριμένο θέμα με παράλληλη υποβολή αιτήματος για συχνότερη
αστυνόμευση του οικισμού της Καρδίας,  με έμφαση όλες  τοπικές
σχολικές μονάδες,  τα νηπιαγωγεία,  τον βρεφονηπιακό σταθμό,  το
γήπεδο  ποδοσφαίρου  της  Καρδίας  και  το  δημοτικό  κτίριο  της
Κοινότητας.

Μετά  από  διεξοδική  συζήτηση,  ανταλλαγή  απόψεων  και  με  τη
σύμφωνη  γνώμη,  όλων  των  παρόντων  τοπικών  συμβούλων,

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 



Να  συνταχθεί  το  συντομότερο  δυνατόν  από  τον  πρόεδρο  της
κοινότητας ένα ενημερωτικό έγγραφο προς το Α.Τ. Θέρμης, στο
οποίο  θα  περιγράφεται  αναλυτικά  το  συγκεκριμένο  θέμα,  με
επείγον  αίτημα,  για  συχνότερη  συνδρομή  αστυνόμευσης  του
οικισμού  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Καρδίας,  με  έμφαση  όλες
τοπικές  σχολικές  μονάδες,  τα  νηπιαγωγεία,  τον  βρεφονηπιακό
σταθμό,  το γήπεδο ποδοσφαίρου της  Καρδίας  και  το δημοτικό
κτίριο της Κοινότητας.

    

       Η Απόφαση αυτή  πήρε αυξ. Αριθμ.03/15-07-2019.
Αφού συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως

παρακάτω .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν

υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΔΙΑΣ

                          ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ
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