ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 2/01-03-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 4/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε αναβάθµιση της περιοχής <<Πηγάδι >>
στο Άνω Σχολάρι. (µνηµείο)

Σήμερα, την 01-03-2016 ημέρα

Τρίτη

και ώρα

8.30 π.μ. στο Κοινοτικό

κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο , σε
συνεδρίαση , ύστερα από την 7064/26-2-2016 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 5 μέλη παρόντα ως ακολούθως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, Φιργαδά
Μαριάνθη , για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.299/11-02-2015 απόφαση του Δημάρχου Θέρμης.
•

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Στον οικισμό Άνω Σχολαρίου υπάρχει ένα μνημείο φυσικού κάλους με
αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο και πηγάδι, από το οποίο οι πρώτοι κάτοικοι
της Κοινότητας Καρδίας και της γύρω περιοχής υδρεύονταν από αυτό.

Επίσης το στόμιο του πηγαδιού είναι ανοικτό και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
να υπάρξει ατύχημα από μικρά

παιδία της περιοχής τα οποία το

προσεγγίζουν με περιέργεια και χωρίς φόβο
Επομένως θα θέλαμε να προστατευτεί , να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί
κατάλληλα η περιοχή και η ασφαλής πρόσβαση στο μνημείο αυτό.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες τόσο για την προστασία ,αξιοποίηση και αναβάθµιση της
περιοχής <<Πηγάδι >> στο Άνω Σχολάρι, όσο και να µεριµνήσει άµεσα για την
ασφάλεια του χώρου καθώς

το στόμιο του πηγαδιού είναι ανοικτό και υπάρχει

μεγάλος κίνδυνος να υπάρξει ατύχημα

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθµ. 4/02-03-2016

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

