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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 06/2018

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 10/2018                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

    «Απορροή ομβρίων υδάτων στον κόμβο Δαβάκη - Ρήγα Φεραίου».        
                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων  της  Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα  06
Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ΄  αρίθ 23839/03ης-06-2018
έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύμβουλο  και
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  σύμφωνα  με  τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ                                              
2.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                        

    3.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ                            ΚΑΝΕΙΣ
 4.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ 
 5.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ                                               

   
 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  θέμα
«απορροή ομβρίων υδάτων στον κόμβο Δαβάκη - Ρήγα Φεραίου»  και αφού έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 Το προφορικό αίτημα του κ.  Δαδάτση Βασίλειου κατοίκου Ταγαράδων Ρ. Φεραίου 27, ο
οποίος  παραβρέθηκε  με  δικιά  του  πρωτοβουλία  στη  συνεδρίαση  της  06ης  .07.2018  του
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας και ζήτησε μετ επιτάσεως τη διαπλάτυνση των υπαρχόντων
καναλιών απορροής υδάτων στον κόμβο Ρήγα Φεραίου – Δαβάκη μετά τοποθέτησης σχάρας
έτσι ώστε, κατά τη γνώμη του, να υπάρχει μεγαλύτερη και γρηγορότερη απορροφητικότητα
των  ομβρίων  υδάτων  σε  περίπτωση  έντονης  βροχόπτωσης  για  να  μη  κινδυνεύσει  να
πλημμυρίσει το υπόγειό του, υποστήριξε τα παρακάτω:

1.   Σε  σύσκεψη  την  προηγούμενη  βδομάδα  με  τον  Δήμαρχο  και  την  τεχνική  σύμβουλο  
Γρηγοριάδου Μαρία αποφασίστηκε η κατασκευή προσωρινού προστατευτικού τοιχίου κατά 
μήκος του δημοτικού οικοπέδου 60 του Ο.Τ. 15 και πλησίον του υπάρχοντος κάγκελου του 
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πεζοδρομίου  έτσι ώστε σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης το νερό να οδηγείται προς την  
οδό Δαβάκη και να μην κινδυνεύσει το υπόγειό του.

 2.   Ενημερώθηκε ο κ.  Δαδάτσης Βασίλειος  αλλά επιμένει  στη παραπάνω πρότασή του περί  
διαπλάτυνσης των καναλιών απορροής 

  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

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

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  και  διαβιβάζει  το  αίτημα  του  κ.  Δαδάτση  Βασιλείου  προς  την  Τεχνική  Υπηρεσία  για
διαπλάτυνση των καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων στον κόμβο Ρήγα Φεραίου – Δαβάκη και
με την παράκληση προς την υπηρεσία να ικανοποιήσει το αίτημά του συμπολίτη μας.  

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.    
    

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

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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