
                                                                                                                              
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 8/2020

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 08/2020                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

«Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2021».        
                                                         

Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Κέντρου  Πολιτισμού  Ταγαράδων  του  Δήμου  Θέρμης,
σήμερα 10 Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 20:00,  συνήλθε  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας
Ταγαράδων  του  Δήμου  Θέρμης  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ΄  αρίθ
23140/06ης  07.2020 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. 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 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ
2.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ

    3.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                        
 4.  ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
 5.  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 «κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2021» και αφού έλαβε υπόψη: 

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  84   του  Ν.  4555/2018  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων
Κοινοτήτων. 

 Το με αριθμ. πρωτ.: Δ.Υ./02-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης με θέμα «κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης για το έτος 2021» 

 Το  άρθρο  25  του  νόμου  3468/2006  περί  «παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»,  πρότεινε  στο συμβούλιο για το  τεχνικό πρόγραμμα του
2021 τα παρακάτω:

Α: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ)ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ:
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1. Αποξήλωση όλων των πέτρινων κυβόλιθων μετά των παρακείμενων κόκκινων πεζοδρομίων
ώστε  να αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη φυσική ροή του ύδατος,  να μην κινδυνεύουν   οι
παρακείμενες  οικίες  και  καταστήματα  από  έντονες  βροχοπτώσεις  όπως  συνέβη  την  21η
Μαΐου 2020 κα όπως άλλωστε  ζητήθηκε με την υπ. αριθ.11/2019 απόφαση του κοινοτικού
συμβουλίου.  

2. Επανεξέταση του 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 κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της  21ης

Μαίου 2020 όπως δείχνουν και τα σχετικά βίντεο.  Απαιτείται τουλάχιστον αγωγός πολύ
μεγαλύτερης διατομής.

3. Κατασκευή τοιχίου αντιπλημμυρικής  προστασίας,  διαστάσεων μήκους 112μ και  ύψους1μ,
κατά μήκος της πλευράς  του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο σε συνδυα-
σμό με τη σπορά γκαζον σε όλο το παρακείμενο δασύλλιο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα
του ύδατος και καθαρισμό και δια πλάτυνση του υφιστάμενου ρέματος θα προστατεύσει τις
διπλανές κατοικίες από επανάληψη του φαινόμενου. Ο χώρος επιχωματώθηκε στο παρελ-
θόν και απαιτείται σήμερα η ανύψωση του τοιχίου για τη συγκράτηση και απορροή των
υδάτων. 

4. Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και επικίνδυνου για τα μικρά παιδιά τα οποία παίζουν
εκεί, δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο κεντρικό πάρκο επι της οδού Καραϊσκάκη.

5. Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο του ΚΑΠΗ  επι
της οδού Κύπρου.

6. Αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στις  οδούς  1η,2η και  3η οι  οποίοι  επλήγησαν από τις
πλημμύρες  της 21ης Μαΐου 2020.

7. Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία.

8. Διαμόρφωση  του  χώρου,  με  ασφαλτοτάπητα  ή  με  γκαζόν,  γύρω  από  το  νέο  κλειστό
γυμναστήριο. 

9. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε σημεία επι των παρακάτω οδών:
1.   Στη 3η οδό στο σημείο επαφής  με τη 30η Π.Ο ( Ν. Ρυσίου – Ταγαράδων)
2.   Στη Ρήγα Φεραίου στο ύψος του ο.τ  3
3.   Στην οδό Ονείρων στο ύψος του αγροτεμ. 554

10. Μελέτη για ανάπλαση του χειμάρρου στο  τμήμα εντός του οικισμού.

Β:   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

1.    Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού αγωγού μεταφοράς νερού  από τη γεώτρηση της 1ης οδού
προς τα αγροτεμάχια της οδού Ονείρων για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής αλλά και
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την  κάλυψη  των  αναγκών  του  αστικού  οικισμού  των  δικαστικών  που  πρόκειται  να
δημιουργηθεί στη περιοχή.

2.   Επανεξέταση της μελέτης του έργου « κατασκευή αγωγού απορροής όμβριων υδάτων κατά
μήκος  της  οδού  Γράμμου  Βίτσι»  και  μάλιστα  στο  σημείο  εκείνο  στο  οποίο  η  μελέτη
αναφέρεται στη κατασκευή αγωγού διαμέτρου 80 cm ( μήπως είναι μικρός;) κατά μήκος των
οδών Αριστοτέλη και Κύπρου μετά την εμπειρία των πλημμυρών της 21η Μαΐου 2020 σε
εκείνο το σημείο.

3.   Αντικατάσταση  του  φθαρμένου  δικτύου  άρδευσης  καθ’  όλον  μήκος  της  5ης οδού  και
τοποθέτηση στο σημείο εκείνο ασφαλτοτάπητα ειδικού για πεζοπορία  καθώς ο δρόμος αυτός
χρησιμοποιείται από πολλούς πεζούς.

4.    Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.

Γ:  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  2021  με  κωδικό  06.20.0469  «τέλος
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  άρθρο  25  Ν.  3468/06»  και  ενημέρωση  του  αρμόδιου
υπουργείου. Προτεινόμενο έργο το Νο: Β1.

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:    ΠΡΟΣ ΤΗ Δ)ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ 2021:

1.    Αποξήλωση όλων των πέτρινων κυβόλιθων μετά των παρακείμενων κόκκινων πεζοδρομίων
ώστε  να  αποκατασταθεί  η  ανεμπόδιστη  φυσική  ροή του ύδατος,  να  μην  κινδυνεύουν   οι
παρακείμενες  οικίες  και  καταστήματα  από  έντονες  βροχοπτώσεις  όπως  συνέβη  την  21η
Μαΐου 2020 κα όπως άλλωστε  ζητήθηκε με την υπ. αριθ.11/2019 απόφαση του κοινοτικού
συμβουλίου.  

2.    Επανεξέταση του 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 κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της  21ης

Μαίου 2020 όπως δείχνουν και τα σχετικά βίντεο.  Απαιτείται τουλάχιστον αγωγός πολύ
μεγαλύτερης διατομής.
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3.     Κατασκευή τοιχίου αντιπλημμυρικής προστασίας, διαστάσεων μήκους 112μ και ύψους1μ, 
κατά μήκος της πλευράς  του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο σε συνδυα-
σμό με τη σπορά γκαζόν σε όλο το παρακείμενο δασύλλιο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα
του ύδατος και καθαρισμό και δια πλάτυνση του υφιστάμενου ρέματος θα προστατεύσει τις 
διπλανές κατοικίες από επανάληψη του φαινόμενου. Ο χώρος επιχωματώθηκε στο παρελ-
θόν και απαιτείται σήμερα η ανύψωση του τοιχίου για τη συγκράτηση και απορροή των 
υδάτων. 

4.   Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και επικίνδυνου για τα μικρά παιδιά τα οποία παίζουν
εκεί, δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο κεντρικό πάρκο επι της οδού Καραϊσκάκη.

5.    Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο του ΚΑΠΗ  επι
της οδού Κύπρου.

6.    Αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στις  οδούς 1η,2η και 3η οι  οποίοι  επλήγησαν από τις
πλημμύρες  της 21ης Μαΐου 2020.

7.     Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία.

8.   Διαμόρφωση  του  χώρου,  με  ασφαλτοτάπητα  ή  με  γκαζόν,  γύρω  από  το  νέο  κλειστό
γυμναστήριο. 

9.    Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε σημεία επι των παρακάτω οδών:
1. Στη 3η οδό στο σημείο επαφής  με τη 30η Π.Ο ( Ν. Ρυσίου – Ταγαράδων)
2. Στη Ρήγα Φεραίου στο ύψος του ο.τ 3
3.    Στην οδό Ονείρων στο ύψος του αγροτεμ. 554

10.    Μελέτη για ανάπλαση του χειμάρρου στο  τμήμα εντός του οικισμού.

 Β:  ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ     ΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ  ΣΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2021:

       
1.    Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού αγωγού μεταφοράς νερού  από τη γεώτρηση της 1ης οδού

προς τα αγροτεμάχια της οδού Ονείρων για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής αλλά και
την  κάλυψη  των  αναγκών  του  αστικού  οικισμού  των  δικαστικών  που  πρόκειται  να
δημιουργηθεί  στη περιοχή. 

2.    Επανεξέταση της μελέτης του έργου « κατασκευή αγωγού απορροής όμβριων υδάτων κατά
μήκος  της  οδού  Γράμμου  Βίτσι»  και  μάλιστα  στο  σημείο  εκείνο  στο  οποίο  η  μελέτη
αναφέρεται στη κατασκευή αγωγού διαμέτρου 80 cm ( μήπως είναι μικρός; ) κατά μήκος των
οδών Αριστοτέλη και Κύπρου μετά την εμπειρία των πλημμυρών  της 21η Μαΐου 2020 σε
εκείνο το σημείο.  

3.   Αντικατάσταση  του  φθαρμένου  δικτύου  άρδευσης  καθ  όλον  μήκος  της  5ης οδού  και
τοποθέτηση στο σημείο εκείνο ασφαλτοτάπητα ειδικού για πεζοπορία καθώς ο δρόμος αυτός
χρησιμοποιείται από πολλούς  πεζούς.

4. Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.
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    Γ:   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  2021  με  κωδικό  06.20.0469  «τέλος
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  άρθρο  25  Ν.  3468/06»  και  ενημέρωση  του  αρμόδιου
υπουργείου. Προτεινόμενο έργο το Νο: Β1.

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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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