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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 9/2020

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 09/2020                                                        

Θέμα: «Προτάσεις για ασφαλτοστρώσεις και διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων Κοινότητας 
  Ταγαράδων».  

   Το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  της  24ης-7-2020  έλαβε  χώρα  δια  περιφοράς για  λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα: 

 με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης
Κορωνοϊού  SARK COVID 19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του».  Κατά  το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄  και  β΄  βαθμού και  των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λάβει χώρα
είτε  δια  περιφοράς  κατά  την  παρ.  5  του  άρθρου  67  και  την  παρ.  1  το  άρθρου  167  του
ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην
περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλισης  των  συμβουλίων  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών. 

 με την υπ΄ αρίθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 την  υπ’  αριθ.  25200/21ης  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. 4855/2018, την
Παρασκευή  24  Ιουλίου  2020  με  ώρα  έναρξης  19:00  μ.μ.  και  ώρα  λήξης  21:00  μ.μ.  και
σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  των  διατάξεων  των  άρθρων  67  παρ.5.1  και  167  παρ.1.2  του
Ν.3852/2010, προσαρμοσμένη στις προαναφερόμενες διατάξεις, για συζήτηση προκειμένου να
ληφθούν οι σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

          Θέμα: «Προτάσεις για ασφαλτοστρώσεις και διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων Κοινότητας  
     Ταγαράδων».

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί
σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη. 

                                        

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
2.  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
3.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ      



4.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ          
5.   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ
6.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ
                   

 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  
«προτάσεις  για  ασφαλτοστρώσεις  και  διαμορφώσεις  αγροτικών  δρόμων  Κοινότητας
Ταγαράδων» και αφού έλαβε υπ’ όψη :

 Το άρθρο 84 του ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων
 Το  υπ’αριθ.  ΔΥ/17.7.2020  έγγραφο  του  Δήμου  Θέρμης  με  θέμα: «προτάσεις  για

ασφαλτοστρώσεις και διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Θέρμης»

            Πρότεινε:    

Την  ένταξη  των  παρακάτω  αγροτικών  δρόμων  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  στο
αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

    Α. Ασφαλτοστρώσεις  αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ταγαράδων.
    1. 1η,2η, και 3η οδός καθ’ όλο το μήκος.
    2. 4η οδός καθ’ όλο το μήκος .
    3. 6η οδός : 1. από το αγροτεμάχιο 317 έως το αγροτεμάχιο 1.

                  2. από το αγροτεμάχιο 333  έως το αγροτεμάχιο 326.
                  3. από 30η Π.Ο. έως οδό  Ρήγα Φεραίου.

    4. 7η οδός καθ’ όλο το μήκος της.
    5. 8η οδός : 1. 1η πάροδος αριστερά από αγροτεμάχιο 342 έως αγροτεμάχιο 1. 

                  2. 1η πάροδος δεξιά από κτήμα «Αγγελάκη» έως χείμαρρο.
                  3. τελευταία πάροδος απέναντι από το γήπεδο
                       προς το αγρόκτημα της Ν. Ραιδεστού.          

    6. 11η οδός 
    7. 12η οδός : 1. 1η και 3η  πάροδος αριστερά.

                    2. 1η ,2η  και 3η πάροδος δεξιά.
    8. Προέκταση Μακρυγιάννη από το αγροτεμάχιο 508 έως το αγροτεμάχιο 499.

    Β. Διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ταγαράδων.
1. Προέκταση Γράμμου Βίτσι  από τα όρια του οικισμού έως τη περιοχή «πλατάνι».
2. Προέκταση της 25ης Μαρτίου από το παλαιό γήπεδο έως το αγροτεμάχιο 461.
3. Ε. Κατσίκα ( βορειοδυτικά του δασυλλίου). 
4. Προέκταση Μακρυγιάννη από αγροτεμάχιο 520 έως 519.
5. Οικισμός « Αγγελάκη» από 30η Π.Ο (Ταγαράδες - Αγία Παρασκευή) έως δεξαμενή.
6.   9η οδός
7. 10η οδός 
8. Οδός Ονείρων από το τέλος της ασφάλτου έως το αγροτεμάχιο 647 (όρια του οικισμού).
9. Προέκταση 5ης οδού (από τη Νερούπολη  έως το Γήπεδο ποδοσφαίρου).

Σημείωση: στη πρόταση δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικοί δρόμοι που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα “ Φιλόδημος” το 2019. 

           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 και την πρόταση του συμβούλου Καπούλα Ιωάννη οι οδοί 9η και 10η

να  μεταφερθούν από τη Β περίπτωση στην Α 



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Την ένταξη των παρακάτω αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ταγαράδων στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

Α. Ασφαλτοστρώσεις  αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ταγαράδων.
1. 1η,2η, και 3η οδός καθ’ όλο το μήκος.
2. 4η οδός καθ’ όλο το μήκος.
3. 6η οδός: 1. από το αγροτεμάχιο 317 έως το αγροτεμάχιο 1.
                  2. από το αγροτεμάχιο 333  έως το αγροτεμάχιο 326.
                  3. από 30η Π.Ο. έως οδό Ρήγα Φεραίου.
4. 7η οδός καθ’ όλο το μήκος της.
5. 8η οδός: 1. 1η πάροδος αριστερά από αγροτεμάχιο 342 έως αγροτεμάχιο 1. 
                  2. 1η πάροδος δεξιά από κτήμα «Αγγελάκη» έως χείμαρρο.
                  3. τελευταία πάροδος απέναντι από το γήπεδο 
                       προς το αγρόκτημα της Ν. Ραιδεστού.          
6.   9η οδός.
7. 10η οδός. 
8. 11η οδός. 
9. 12η οδός: 1. 1η και 3η  πάροδος αριστερά.
                    2. 1η ,2η  και 3η πάροδος δεξιά.
10. Προέκταση Μακρυγιάννη από το αγροτεμάχιο 508 έως το αγροτεμάχιο 499.

    Β. Διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ταγαράδων.
1. Προέκταση Γράμμου Βίτσι  από τα όρια του οικισμού έως τη περιοχή «πλατάνι».
2. Προέκταση της 25ης Μαρτίου από το παλαιό γήπεδο έως το αγροτεμάχιο 461.
3. Ε. Κατσίκα ( βορειοδυτικά του δασυλλίου). 
4. Προέκταση Μακρυγιάννη από αγροτεμάχιο  520 έως 519.
5. Οικισμός « Αγγελάκη» από 30η Π.Ο (Ταγαράδες - Αγία Παρασκευή) έως δεξαμενή. 
6. Οδός Ονείρων από το τέλος της ασφάλτου έως το αγροτεμάχιο 647 (όρια του οικισμού).
7. Προέκταση 5ης οδού (από τη Νερούπολη  έως το Γήπεδο ποδοσφαίρου).

Σημείωση: στη πρόταση δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικοί δρόμοι που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα “Φιλόδημος” το 2019. 

        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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