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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 06/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 06/2020                                                    

Περίληψη

«Ενημέρωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης Μαΐου 2020 – προτάσεις για έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής».        

                                                         

  Στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου του κέντρου πολιτισμού Ταγαράδων του Δήμου
Θέρμης,  σήμερα  01  Ιουνίου  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19:00,  συνήλθε  το  Συμβούλιο  της
Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την
υπ’ αριθ.  /29ης  05.2020 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 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.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ              ΚΑΝΕΙΣ
4.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ      
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
για τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης Μαΐου 2020 – προτάσεις για έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας της περιοχής» και αφού έλαβε υπόψη:

 Το  άρθρο  84  του  ν.  4555/2018  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων.

 Τα έντονα καιρικά  φαινόμενα  της  21ης Μαίου 2020 κατά τα οποία:  ανενεργά για δεκαετίες
ρέματα  κατέβασαν  νερά,  φούσκωσε  και  υπερχείλισε  ο  χείμαρρος,  πλημμύρισαν  υπόγεια,
κατεστράφησαν καλλιέργειες, δρόμοι υποχώρησαν, κινδύνευσαν άνθρωποι και περιουσίες

υποστήριξε ότι:

 Μετά  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  της  21ης Μαΐου  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,



πρότεινε

να δρομολογηθούν άμεσα τα παρακάτω έργα:

1. Καθαρισμός  και  δια  πλάτυνση  του  κεντρικού  χειμάρρου  καθ’  όλο  το  μήκος  του,  από  το
αγροτεμάχιο 862- περιοχή «πλατάνι»  έως την περιοχή του ν. 751 στα όρια του αγροκτήματος
της Νέας Ραιδεστού.

2. Άμεση  αποξήλωση  όλων  των  πέτρινων  κυβόλιθων  μετά  των  παρακείμενων  κόκκινων
πεζοδρομίων  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη  φυσική  ροή  του  ύδατος,  να  μην
κινδυνεύσουν ξανά οι παρακείμενες οικίες και καταστήματα, όπως άλλωστε ζητήθηκε με την
υπ. αριθ. 11/2019 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.  

          3. 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 τουλάχιστον αγωγός πολύ μεγαλύτερης διατομής.

4.  Καθαρισμός και δια πλάτυνση του ρέματος το οποίο ξεκινάει ανάμεσα από τα αγροτεμάχια 520 
και 526 και καταλήγει στη οδό Γράμμου Βίτσι εντός του οικισμού.

  5.  Άμεση κατά το δυνατό σύνταξη μελέτης και κατασκευή αγωγού απορροής των όμβριων υδάτων
από το HOTEL Αφροδίτη προς την κοιλάδα του Ανθεμούντα δια μέσου της παράπλευρης οδού
προς την οδό Μουδανίων για να μη πλημμυρίσουν σε επανάληψη του φαινομένου οι κατοικίες
και οι βιοτεχνίες στη 1η και 2η οδό. 

6.  Καθαρισμός και  διάνοιξη των καναλιών απορροής των υδάτων δεξιά  και  αριστερά της  30ης

Ε.Π.Ο (Ν. Ρύσιο - Ταγαράδες) από το Hotel Αφροδίτη έως την 12η οδό.

7.  Κατασκευή τοιχίου αντιπλημμυρικής προστασίας, διαστάσεων μήκους 112μ και ύψους 1μ, κατά
μήκος της πλευράς του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο σε συνδυασμό με τη
σπορά γκαζόν σε όλο το παρακείμενο δασύλλιο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα του ύδατος
και με τον καθαρισμό και δια πλάτυνση του υφιστάμενου ρέματος θα προστατεύσει τις διπλανές
κατοικίες από επανάληψη του φαινόμενου.

           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

προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Θέρμης  και  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  τα
παρακάτω έργα για αντιπλημμυρική προστασίας της ευρύτερης περιοχής των Ταγαράδων:

1.  Καθαρισμός  και  δια  πλάτυνση  του  κεντρικού  χειμάρρου  καθ’  όλο  το  μήκος  του,  από  το
αγροτεμάχιο 862- περιοχή «πλατάνι»  έως την περιοχή  του ν. 751 στα όρια του αγροκτήματος
της Νέας Ραιδεστού.

2.  Άμεση  αποξήλωση  όλων  των  πέτρινων  κυβόλιθων  μετά  των  παρακείμενων  κόκκινων
πεζοδρομίων  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη  φυσική  ροή  του  ύδατος,  να  μην
κινδυνεύσουν ξανά οι παρακείμενες οικίες και καταστήματα, όπως άλλωστε ζητήθηκε με την
υπ. αριθ.11/2019 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.  



          3. 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 τουλάχιστον αγωγός πολύ μεγαλύτερης διατομής.

4.  Καθαρισμός και δια πλάτυνση του ρέματος το οποίο ξεκινάει ανάμεσα από τα αγροτεμάχια 520 
και 526 και καταλήγει στη οδό Γράμμου Βίτσι εντός του οικισμού.

  5.  Άμεση κατά το δυνατό σύνταξη μελέτης και κατασκευή αγωγού απορροής των όμβριων υδάτων
από το HOTEL Αφροδίτη προς την κοιλάδα του Ανθεμούντα δια μέσου της παράπλευρης οδού
προς την οδό Μουδανίων για να μη πλημμυρίσουν σε επανάληψη του φαινομένου οι κατοικίες
και οι βιοτεχνίες στη 1η και 2η οδό. 

6.  Καθαρισμός και διάνοιξη των καναλιών απορροής των υδάτων δεξιά και αριστερά της 30ης

Ε.Π.Ο (Ν. Ρύσιο - Ταγαράδες) από το Hotel Αφροδίτη έως την 12η οδό.

7.  Κατασκευή τοιχίου αντιπλημμυρικής προστασίας, διαστάσεων μήκους 112μ και ύψους 1μ, κατά
μήκος της πλευράς του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο σε συνδυασμό με τη
σπορά γκαζόν σε όλο το παρακείμενο δασύλλιο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα του ύδατος
και με τον καθαρισμό και δια πλάτυνση του υφιστάμενου ρέματος θα προστατεύσει τις διπλανές
κατοικίες από επανάληψη του φαινόμενου.

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

               
                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
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