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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 06/2019

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 07/2019                                                    

Περίληψη

«Ενημέρωση  του  νέου  Κοινοτικού  Συμβουλίου  για  την  λειτουργία  των Κοινοτήτων   (Ν.
3852/10, Ν. 4555/18/, Ν. 4604/19 & Ν. 4623/19), προβλήματα της Κοινότητας  Ταγαράδων
& κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Κοινοτικών Συμβούλων».        

                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα 04
Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων
του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρίθ. 35086/30ης-08-2019
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 «ενημέρωση του
νέου  Κοινοτικού  Συμβουλίου  για  την  λειτουργία  των Κοινοτήτων  (ν.  3852/10,  ν.  4555/18/,  ν.
4604/19  &  ν  4623/19),  προβλήματα  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  &  κατανομή  αρμοδιοτήτων
μεταξύ των Κοινοτικών Συμβούλων», και λαμβάνοντας υπόψη διατάξεις των ανωτέρων νόμων:

ανέλυσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτήτων, υπογράμμισε τις υποχρεώσεις και στα
καθήκοντα των κοινοτικών συμβούλων και εν συνεχεία αναφέρθηκε στα βασικά προβλήματα της
κοινότητας για την προσεχή τετραετία τα οποία κατέταξε σε τρεις κατηγορίες: 

Α. Προβλήματα καθημερινότητας: απορρίμματα, ύδρευση, άρδευση, παιδικές χαρές, πυρασφάλεια,
αδέσποτα ζώα κ.α..

1



Β.  Έργα  υποδομής:  Δίκτυο  απορροής  όμβριων  υδάτων.  Η μελέτη  του  έργου  είναι  έτοιμη  και
περιμένουμε τη δημοπράτηση της εντός του 2019 και τη κατασκευή και ολοκλήρωση του   έργου
εντός του 2020.
 Κτήριο  πολιτιστικού  κέντρου:  Αναμένουμε  τη  δημοπράτηση  της  μελέτης  εντός  του  2019,την
έκδοση της άδειας και την δημοπράτηση του έργου εντός του 2020.

Γ. Λειτουργία Λατομείων:  Στη κοινότητά μας λειτουργούν τρία (3) λατομεία: Ο ν . 1428/1984
προέβλεπε ανώτερο όριο λειτουργίας τα 30 χρόνια. Η πολιτεία με το ν.4512/2018 παρατείνει τη
λειτουργία για 70 χρόνια ( κατά παράβαση του συντάγματος το οποίο αναφέρεται σε ορθολογική
και με φειδώ εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, χάριν των επόμενων γενεών, άρθρα 24 και 106
του συντάγματος) και με τους ίδιου περιβαλλοντικούς όρους.

  Η  Κοινότητά  μας  θα  πρέπει  να  εξετάσει  το  ενδεχόμενο  προσφυγής  στο  ΣτΕ  κατά  της
συνταγματικότητας του ν 4512/2018, για τη προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και να
διεκδικήσει  συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ της κοινότητας, επικαλούμενη και το ν.
4368/2006 άρθρο 25, για παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από Α.Π.Ε.

        Εν συνεχεία αφού έλαβε υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συμβούλου, το άρθρο 82
του  Ν. 4855/2018 πρότεινε την παρακάτω κατανομή αρμοδιοτήτων:

1. Τομέας Διοίκησης, υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των δράσεων της Κοινότητας και
σύνδεσμος με το Δημοτικό Συμβούλιο:  Δημήτριος Καλαθάς.  

2. Τομέας Πρόνοιας – ΚΑ.Π.Η. - Αιμοδοσία:  Αναστασία Μπαλάσκα.

3. Τομέας Παιδείας – Πολιτισμού & Περιβάλλοντος:  Όλγα Ευταξία.

4. Τομέας Αθλητισμού- αθλητικές δραστηριότητες: Διαμαντής Σιδηρόπουλος.

5. Τομέας μέσων ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλική Λιάπη, Όλγα Ευταξία.

6. Τομέας Δικτύων (ύδρευσης ,άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού) και δημοσίων χώρων: Ιωάννης
Καπούλας. 

7. Τομέας αγροτικής παραγωγής – Αγροτικός Συνεταιρισμός: Γεώργιος Τσονίδης. 
        

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

    1.  Ο Σύμβουλος κ. Διαμαντής Σιδηρόπουλος πήρε το λόγο και αποδεχόμενος την πρόταση του
προέδρου  αναφέρθηκε  στα  προβλήματα  καθημερινότητας  όπως  αποκομιδή  απορριμμάτων,
δίκτυο άρδευσης και παιδικές χαρές.

         2.   Ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καπούλας πήρε το λόγο και αποδεχόμενος την πρόταση του  
    προέδρου αναφέρθηκε στο ήθος των ανθρώπων της διοίκησης του αθλητικού συλλόγου.

   3.   Η Σύμβουλος κα.  Αναστασία Μπαλάσκα πήρε το λόγο και  αποδεχόμενη την πρόταση του
προέδρου αναφέρθηκε  σε προβλήματα αποκομιδής απορριμμάτων στη οδό Αναπαύσεως, στα
δρομολόγια του Ο.Α.Σ.Θ. και στη διάνοιξη τμήματος στην προέκταση της οδού Ρήγα Φεραίου
προς την 6η οδό.

   4.  Η Σύμβουλος κα. Όλγα Ευταξία πήρε το λόγο και αποδεχόμενη την πρόταση του προέδρου
αναφέρθηκε σε προβλήματα καθημερινότητας και ζήτησε ενημέρωση γύρω από το θέμα της
διεκδίκησης αντισταθμιστικών τελών από τη παράταση της λειτουργίας των λατομείων.

     5.   Η Σύμβουλος κα. Βασιλική Λιάπη πήρε τον λόγο και αποδεχόμενη την πρόταση του προέδρου
ζήτησε να πεζοδρομηθεί η 30η Ε.Π.Ο ( Ταγαράδες- Αγία Παρασκευή),  στο τμήμα από την 9η

οδό έως την 12η οδό για την ασφάλεια των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο.
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 6.  Ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσονίδης πήρε το λόγο και αποδεχόμενος την πρόταση του προέδρου
αναφέρθηκε  στα προβλήματα λατομείων, άρδευσης και ζήτησε τη μερική ανακατασκευή της
Ρήγα Φεραίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 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

     Την παρακάτω κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κοινοτικών συμβούλων:

1. Τομέας Διοίκησης, υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των δράσεων της Κοινότητας και
σύνδεσμος με το Δημοτικό Συμβούλιο:  Δημήτριος Καλαθάς.  

2. Τομέας Πρόνοιας – ΚΑ.Π.Η. - Αιμοδοσία:  Αναστασία Μπαλάσκα.

3. Τομέας Παιδείας – Πολιτισμού & Περιβάλλοντος:  Όλγα Ευταξία.

4. Τομέας Αθλητισμού- αθλητικές δραστηριότητες,: Διαμαντής Σιδηρόπουλος.

5. Τομέας Μέσων Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλική Λιάπη, Όλγα Ευταξία.

      6.   Τομέας Δικτύων ( ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού) και Δημοσίων χώρων): Ιωάννης
    Καπούλας. 

      7.   Τομέας αγροτικής παραγωγής – Αγροτικός Συνεταιρισμός: Γεώργιος Τσονίδης. 
        

 
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 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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