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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 07/2019

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 11/2019                                                    

Περίληψη

«Απορροή όμβριων υδάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου».        
                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, σήμερα 10
Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων
του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρίθ. 41177/07ης-10-
2019 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 για συζήτηση και  λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
2.   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          
3.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                                   ΚΑΝΕΙΣ

   4.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ 
   5. ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
   6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ                               

7.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ                                           
   

 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «απορροή όμβριων
υδάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 84 του ν.4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των κοινοτικών συμβουλίων.

2  Τα με αριθ. πρωτ.117/30.11.2016, 117/19.7.2017, 110/1.8.2017 και 162/30.10.2017 έγγραφα
της Κοινότητας Ταγαράδων προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης με θέμα
«απορροή όμβριων υδάτων στην ανακατασκευασθείσα οδό Ρήγα Φεραίου», υποστήριξε:

 Η  οδός  Ρήγα  Φεραίου  ανακατασκευάστηκε  το  2015-16.  Η  ανακατασκευή  περιελάβανε:
αντικατάσταση  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  κατά  μήκος  όλης  σχεδόν  της  οδού  και
τοποθέτηση πέτρινων λίθων στις διασταυρώσεις με τις καθέτους προς αυτήν οδούς, με στόχο
τον επαρκή φωτισμό και τη μετατροπή της  σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
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 Στην πορεία του χρόνου διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι το έργο έχει μεγάλο πρόβλημα στην
απορροή  των  υδάτων  όταν  οι  βροχοπτώσεις  είναι  έντονες,  όπως  συνέβη  στις  29.6.2016,
17.7.2017, 23.10.2017 και 24.9.2019.

 Ο σχεδιασμός λοιπόν του έργου  «ανάπλαση της οδού Ρήγα Φεραίου»  αποδεικνύεται στην
εφαρμογή του προβληματικός και επικίνδυνος, αφού δεν προέβλεψε επακριβώς τη απορροή
των υδάτων  τα οποία κατέρχονται με ορμή, λόγω της κλίσης του εδάφους, από τα δυτικά του
οικισμού προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση τον παρακείμενο χείμαρρο. Επίσης δεν έλαβε
υπόψη την ύπαρξη πολλών δένδρων (πλατάνια) κατά μήκος της οδού αλλά και των πεύκων
στο παρακείμενο κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα το νερό με τα πολλά φερτά υλικά (φύλλα,
πευκοβελόνες) να εγκλωβίζεται στην οδό Ρήγα Φεραίου, να καθυστερεί η απορροή του από
τα στενά ( 8-10 cm) κανάλια απορροής, να υπερπηδά τα πεζοδρόμια  και να εισέρχεται  σε
παρακείμενες αυλές και υπόγεια.

 Επίσης το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής προκαλεί φόβο και ανησυχίες για εντονότερες
βροχοπτώσεις και μεγαλύτερα προβλήματα.

 Ζητήσαμε  επανειλημμένα  τη  κατασκευή  συμπληρωματικών  έργων,   σύμφωνα  με  τα
παραπάνω  σχετικά  έγγραφα,  αλλά  δεν  υλοποιήθηκαν  γιατί  προφανώς  δεν  υπάρχει
δυνατότητα 

  και πρότεινε

   την  αποξήλωση  όλων  των  πέτρινων  κυβόλιθων  μετά  των  παρακείμενων  κόκκινων
πεζοδρομίων  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη  φυσική  ροή  του  ύδατος.  Να
παραμείνουν  οι  κόκκινοι  κυβόλιθοι  και  το  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού  ο  σχεδιασμός  του
οποίου ήταν ο ενδεδειγμένος. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν.

        1.  Ο Σύμβουλος κ. Διαμαντής Σιδηρόπουλος πήρε το λόγο και είπε ότι: «είναι της γνώμης να
γίνει η πεζοδρόμηση, να γίνει αποξήλωση και από την αρχή να γίνει πεζοδρόμηση από το
σημείο  της  κοινότητας  μέχρι  του  «Ντέλη» και  είναι  άποψη  πολλών  από  το  χωριό  που
συζητάνε και το θέλουν. Επίσης θα ήθελε ακόμη και μέρος της οδού Καραΐσκάκη μπροστά
στην καφετέρια να πεζοδρομηθεί».   

    2. Ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καπούλας πήρε το λόγο και είπε ότι: «Συμφωνεί με την πρόταση να
χαλάσουν και να βάλουν άσφαλτο με την προϋπόθεση να γίνει  κατεπείγον δεν συμφωνεί
όμως με την πεζοδρόμηση». 

   3.  Η Σύμβουλος κα.  Αναστασία Μπαλάσκα πήρε το λόγο και  είπε ότι:  «Είναι  αναγκαίο να
χαλάσει  και  επικροτεί  την  άποψη  της  πεζοδρόμησης,  ώστε  να  υπάρχει  ένα  κομμάτι  του
χωριού χωρίς αυτοκίνητα».  

   4.  Η Σύμβουλος κα. Όλγα Ευταξία πήρε το λόγο και είπε ότι: «Συμφωνεί με την πρόταση της
αποξήλωσης από τη στιγμή που συμπολίτες υποφέρουν και υπάρχει κάποια κακοτεχνία και
επειδή έρχεται φθινόπωρο και χειμώνας με έντονες βροχοπτώσεις».

      5.  Η Σύμβουλος κα. Βασιλική Λιάπη πήρε τον λόγο και είπε ότι: «Συμφωνεί με την πρόταση της
αποξήλωσης αλλά δεν συμφωνεί με την πεζοδρόμηση, διότι ο δρόμος χρησιμοποιείται για τα
σχολικά».

   6.  Ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσονίδης πήρε το λόγο και είπε ότι: «Συμφωνεί να ξηλωθούν άμεσα
πριν το χειμώνα και είναι ανοικτός  για την πρόταση της πεζοδρόμησης  λαμβάνοντας υπόψη
το κυκλοφοριακό και τα καταστήματα». 
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   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

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

ΕΙΣΗΓΕΊΤΑΙ   ΟΜΌΦΩΝΑ

την  αποξήλωση  όλων  των  πέτρινων  κυβόλιθων  μετά  των  παρακείμενων  κόκκινων
πεζοδρομίων  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη  φυσική  ροή  του  ύδατος.  Να
παραμείνουν  οι  κόκκινοι  κυβόλιθοι  και  το  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού  ο  σχεδιασμός  του
οποίου ήταν ο ενδεδειγμένος σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται  η συνεδρίαση.    
    

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

                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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