ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 4/26-3-2015

έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου

της

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 5/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το πρόβλημα κατολίσθησης που υπέστη
το έδαφος πλησίον του οικοδομικού συγκροτήματος “ Δανάη” στη Δημοτική
Κοινότητα Καρδίας.

Σήμερα, την 26-3-2015 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 8.30 π.μ. στο Κοινοτικό

κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο , σε
έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος , ύστερα από την 10922/24-3-2015
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 στο σοβαρότατο και
επείγον θέμα, της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν 5 μέλη παρόντα ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

2.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, κα 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 1 ο θέμα της
διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

έκτακτης ημερήσιας

Στις 12-3-2015 και έπειτα από τηλεφώνημα κατοίκων της Καρδίας που διαμένουν
πλησίον του οικοδομικού συγκροτήματος «Δανάη», πληροφορήθηκα για μεγάλη
κατολίσθηση εδάφους, στα όρια των κατοικιών της συγκεκριμένης περιοχής,
( θέση Σχισμένα , ή Γκρέμια).
Κατόπιν αυτού επισκεφθήκαμε άμεσα, όπως γνωρίζεται το σημείο μαζί με τα μέλη
του Τ.Σ. της Κοινότητάς μας, όπου και διαπιστώσαμε το μέγεθος και ίσως τον
κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί, λόγω της μεγάλης κατολίσθησης, καθότι ο ένας
αποι τα μέλη του Τ.Σ. της κοινότητάς μας, συμβαίνει να είναι πολιτικός μηχανικός.
Ενημέρωσα άμεσα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος
αυτεπιστασίας και συντήρησης κ. Βασίλη Μουστάκα, ο οποίος στη συνέχεια
ενημέρωσε, τις κυρίες Λασκαρίδου και Γαλαζούλα, οι οποίες μετά από αυτοψία
παρατήρησαν και κατέγραψαν το φαινόμενο, για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες.
Παρακολουθώντας καθημερινά πλέον, το φαινόμενο, διαπίστωνα τη συνέχισή του,
καθότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούσαν την επέκτασή του, με αποτέλεσμα να
απειλείται και η ασφάλεια παρακείμενων κατοικιών.
Κατόπιν αυτού και για την αναλυτικότερη ενημέρωση κινδύνων από πιθανή εξέλιξη
του συμβάντος, πήραμε και τη γνώμη δύο ιδιωτών πολιτικών και γεωλόγων
μηχανικών, συναδέλφων του κ. Μπότσαρη Τοπικού μας Συμβούλου, οι οποίοι
κατέγραψαν και αποτύπωσαν φωτογραφικά το χώρο του συμβάντος, οι οποίοι μας
πρότειναν τη σύνταξη μελέτης, εκ μέρους τους, έναντι ελάχιστης αμοιβής, προς
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.

Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκ νέου ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, για την
έμμεση ενεργοποίηση και λήψη μέτρων εμπόδισης της συνέχισης του φαινομένου,
καθώς και τη μετέπειτα προώθηση ενεργειών ολοκληρωμένης επίλυσης του
θέματος, διότι η κύλιση του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε μικρή,
αλλά διαρκή και σταδιακή εξέλιξη, αφού λόγω των κακών καιρικών συνθηκών
(αδιάκοπη βροχόπτωση), ευνοείται η περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου,
ενέχοντας και τον κίνδυνο να επηρεάσει την στατικότατη παρακείμενου
συγκροτήματος κατοικιών και άρα την ασφάλεια των κατοικιών του.

Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 5/26-3-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

