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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 10/2020

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
  αριθ. απόφασης 10/2020                                                        

Θέμα: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοινότητας Ταγαράδων».  

   Το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  της  29ης-9-2020 έλαβε  χώρα  δια  περιφοράς για  λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα: 

 με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης
Κορωνοϊού  SARK COVID 19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του».  Κατά  το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών  οργάνων των ΟΤΑ α΄  και  β΄  βαθμού και  των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λάβει χώρα
είτε  δια  περιφοράς  κατά  την  παρ.  5  του  άρθρου  67  και  την  παρ.  1  το  άρθρου  167  του
ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην
περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλισης  των  συμβουλίων  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών. 

 με την υπ΄ αρίθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 την  υπ’  αριθ.  35165/25ης  09.2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  με
αποδεικτικό  σε  κάθε  σύμβουλο  και  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της
Κοινότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ.1 άρθρου 88 του Ν. 4855/2018, την
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 μ.μ. και ώρα λήξης 21:00 μ.μ. και σύμφωνα
με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ.5.1 και 167 παρ.1.2 του Ν.3852/2010,
προσαρμοσμένη στις προαναφερόμενες διατάξεις, για συζήτηση προκειμένου να  ληφθούν οι
σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

           Θέμα: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοινότητας Ταγαράδων».

 Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε
σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.                                         
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2.  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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4.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
5.   ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ          
5.   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ
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   O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοινότητας Ταγαράδων» και αφού έλαβε υπόψη: 

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  84  του  Ν.  4555/2018  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων
Κοινοτήτων.

2.   Το  έγγραφο  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  με  αριθ.  πρωτ.  52/25.5.2020  προς  την  Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.  

3.   Το με αριθ. πρωτ. 22907/3.7.2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης προς
την Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ. Μακεδονίας.

4.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  330906/2.7.2020  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, υποστήριξε ότι:

Στο αίτημα της Κοινότητας Ταγαράδων για επανεξέταση του έργου του 1990 κατά μήκος της
κοίτης τμήματος του υπ. αριθ. 497 αγροτεμαχίου – ρέματος αγροκτήματος Ταγαράδων που
διασχίζει  τον  οικισμό και  δεν επαρκεί  υδραυλικά  όπως απεδείχθη  κατά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 21ης Μαΐου 2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης και η Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.  Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μακεδονίας απάντησαν η κάθε μία για
δικούς της λόγους ότι αδυνατούν να περιλάβουν στον σχεδιασμό τους το εν λόγω αίτημα.
Μετά από αυτό 

πρότεινε  στο Κοινοτικό Συμβούλιο την εκ νέου κατάθεση  του παρακάτω αιτήματος για την
αντιπλημμυρική προστασία  του οικισμού : 

             «Μετά τα  έντονα καιρικά  φαινόμενα της  21ης  Μαϊου 2020 που έπληξαν με  ιδιαίτερη
σφοδρότητα  τη  περιοχή  των  Ταγαράδων,  τα  οποία  είναι  απόρροια  του  φαινομένου  της
κλιματικής  αλλαγής  και  τα  οποία  δυστυχώς  θα  επαναλαμβάνονται  με  μεγαλύτερη  πιθανόν
ένταση και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων είναι απαραίτητο να
δρομολογηθεί άμεσα το παρακάτω έργο: Να επανεξετασθεί το έργο της δεκαετίας του 1990,
σύμφωνα με το οποίο έκλεισε το ρέμα (έγινε δρόμος) που διέσχιζε τον οικισμό από δυτικά
προς ανατολικά με τη τοποθέτηση υπόγειου αγωγού όμβριων υδάτων. Ο αγωγός αυτός έχει
διάμετρο 80 cm. το νερό υπερχείλισε, πέρασε πάνω από το οδόστρωμα, πλημμύρισαν υπόγεια,
παρασύρθηκαν  αυτοκίνητα,  κάδοι  απορριμμάτων  και  κινδύνευσαν  ανθρώπινες  ζωές  όπως
δείχνουν και τα σχετικά βίντεο. Απαιτείται  αγωγός  μεγαλύτερης διατομής ίσης πιθανόν με
την σημερινή κοίτη του χειμάρρου»

                   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

        Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του προέδρου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   την επανεξέταση του παρακάτω αιτήματος αντιπλημμυρικής προστασίας:

    «Μετά  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  της  21ης   Μαϊου  2020  που  έπληξαν  με  ιδιαίτερη
σφοδρότητα  τη  περιοχή  των  Ταγαράδων,  τα  οποία  είναι  απόρροια  του  φαινομένου  της
κλιματικής  αλλαγής  και  τα  οποία  δυστυχώς  θα  επαναλαμβάνονται  με  μεγαλύτερη  πιθανόν
ένταση και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων είναι απαραίτητο να
δρομολογηθεί άμεσα το παρακάτω έργο: Να επανεξετασθεί το έργο της δεκαετίας του 1990,
σύμφωνα με το οποίο έκλεισε το ρέμα (έγινε δρόμος) που διέσχιζε τον οικισμό από δυτικά
προς ανατολικά με τη τοποθέτηση υπόγειου αγωγού όμβριων υδάτων. Ο αγωγός αυτός έχει



διάμετρο 80 cm. το νερό υπερχείλισε, πέρασε πάνω από το οδόστρωμα, πλημμύρισαν υπόγεια,
παρασύρθηκαν  αυτοκίνητα,  κάδοι  απορριμμάτων  και  κινδύνευσαν  ανθρώπινες   ζωές  όπως
δείχνουν και τα σχετικά βίντεο. Απαιτείται  αγωγός  μεγαλύτερης διατομής ίσης πιθανόν με
την σημερινή κοίτη του χειμάρρου» σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση του προέδρου

 Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.  

     Στο Συμβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Ηρακλής Μητακίδης για την τήρηση των
πρακτικών.
     

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
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