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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 04/2019

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 05/2019                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

    «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2019».
                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα  17
Ιουνίου ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ΄  αρίθ  24640/13ης-06-2019
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. 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

Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2020»  και αφού έλαβε υπόψη: 

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

 Το με αριθμ. πρωτ.: Δ.Υ./06-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης με θέμα «κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2020» 

 Το  άρθρο  25  του  νόμου  3468/2006  περί  «παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»,  πρότεινε  στο συμβούλιο για το  τεχνικό πρόγραμμα του
2020 τα παρακάτω:

         Α: 1.  Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού δικτύου μεταφοράς νερού από την γεώτρηση της 1ης
                   οδού προς τα αγροτεμάχια της οδού Ονείρων.  Χρηματοδότηση από τις εισροές Α.Π.Ε. 
                   (άρθρο 25 του Ν. 4698/06). 

                  2.  Αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης κατά μήκος της 5ης οδού και τοποθέτηση πάνω
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                       από το νέο αγωγό ασφαλτοτάπητα ειδικού για πεζοπορία. 

          3.  Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία
καθώς και συντήρηση αυτού.

            4.  Ανακατασκευή του παλιού σιντριβανιού στο κεντρικό πάρκο.
 
            5.  Ασφαλτόστρωση του χώρου γύρω από το κλειστό προπονητήριο.

            6.  Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην οδό Ρήγα Φεραίου.

  7.  Μελέτη κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης επί των οδών:
       α) Ρήγα Φεραίου, β) Ονείρων γ) 3ης οδού.

  8.  Αντικατάσταση της σχάρας ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού (οδός Βασ.
       Γεωργίου). 

  9.  Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.

10.  Μελέτη για καθαρισμό και διευθέτηση του χειμάρρου νοτιοανατολικά του οικισμού.

11.  Κατασκευή μίας αίθουσας διδασκαλίας προκάτ για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου
       Ταγαράδων.

12. Δημιουργία χώρου αναψυχής (με παγκάκια στην προέκταση της οδού Ρ. Φεραίου προς
    την 6η οδό).

Β:  Υπενθύμιση προς την Τεχνική Υπηρεσία και Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή
του  Ν.  3468/2006  (περί  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  Α.Π.Ε.)  άρθρο  25
παράγραφος Α1, Α2, Α3 και καθορισμός συγκεκριμένου έργου στους Ταγαράδες με
βάση τα χρήματα που θα εισρεύσουν στον προϋπολογισμό του Δήμου του 2020 με
κωδικό 06.20.0469 ΄΄τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άρθρο 25 Ν. 3468/06΄΄ και
ενημέρωση του αρμόδιου υπουργείου. Προτεινόμενο έργο το Νο 1.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω αιτημάτων και κάλεσε τα μέλη
του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

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

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α: 1.  Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού δικτύου μεταφοράς νερού από την γεώτρηση της 1ης
                 οδού προς τα αγροτεμάχια της οδού Ονείρων.  Χρηματοδότηση από Α.Π.Ε. (άρθρο 25 
                   του Ν. 4698/06) και κατασκευή ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της 5ης οδού.    

                  2.  Αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης κατά μήκος της 5ης οδού και τοποθέτηση πάνω
                       από το νέο αγωγό ασφαλτοτάπητα ειδικού για πεζοπορία. 
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          3.  Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία
καθώς και συντήρηση αυτού.

            4.  Ανακατασκευή του παλιού σιντριβανιού στο κεντρικό πάρκο.
 
            5.  Ασφαλτόστρωση του χώρου γύρω από το κλειστό προπονητήριο.

            6.  Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην οδό Ρήγα Φεραίου.

  7.  Μελέτη κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης επί των οδών:
       α) Ρήγα Φεραίου, β) Ονείρων γ) 3ης οδού.

  8.  Αντικατάσταση της σχάρας ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού (οδός Βασ.
       Γεωργίου). 

  9.  Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.

10.  Μελέτη για καθαρισμό και διευθέτηση του χειμάρρου νοτιοανατολικά του οικισμού.

11.  Κατασκευή μίας αίθουσας διδασκαλίας προκάτ για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου
       Ταγαράδων.

12. Δημιουργία χώρου αναψυχής (με παγκάκια στην προέκταση της οδού Ρ. Φεραίου προς
    την 6η οδό).

Β:  Υπενθύμιση προς την Τεχνική Υπηρεσία και Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή
του Ν. 3468/2006 (περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.) άρθρο 25 παράγραφος
Α1, Α2, Α3 και καθορισμός συγκεκριμένου έργου στους Ταγαράδες με βάση τα χρήματα που
θα  εισρεύσουν  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  του  2020  με  κωδικό  06.20.0469  ΄΄τέλος
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  άρθρο  25  Ν.  3468/06΄΄  και  ενημέρωση  του  αρμόδιου
υπουργείου. Προτεινόμενο έργο το Νο 1.

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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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