
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 3 

ΑΡ. ΘΕΜ. ΣΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤ.: 1
 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡ. ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:23935/14-03-2022 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωτσιανάς Γεώργιος  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Γκιολή - Χαριτίδη Παρασκευή, Ματθαίου Νικόλαος, Παππά Αλεξάνδρα, Τζιούβελης 

Νικήτας, Χρηστάκος Χρήστος      

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ζαφειροπούλου Μιλένα  

        

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης συλλογής ομβρίων Υδάτων 

στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων καθώς και διευθέτηση των ρεμάτων εντός και πέριξ 

του οικιστικού ιστού αυτής» 

 

Στους Θρακομακεδόνες σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

20:00, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Θρακ/νων 

κατόπιν της από 14-03-2022 με αριθ. πρωτ.: 23935 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού 

που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 & 88 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84 & 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα και αφού βρέθηκε σε 

απαρτία παρισταμένων 6 (έξι) μελών σε σύνολο 7 (επτά)  μελών, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Σας θέτω υπ΄ όψη σας, το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην 

συζήτηση και λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης συλλογής ομβρίων Υδάτων στη 

Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων καθώς και διευθέτηση των ρεμάτων εντός και πέριξ του 

οικιστικού ιστού αυτής. 

          Η  εισήγησή μου έχει ως εξής: 

«Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια της γενικότερης διευθέτησης του ρέματος «Καναπίτσας-Μακεδονίας», έχει σχεδιασθεί 

και υλοποιείται στο τμήμα του ρέματος «Καναπίτσας- Μακεδονίας», μεταξύ των καθέτων οδών της Δ.Ε. 

Θρακομακεδόνων Διδυμοτείχου και Ροδόπης, φράγμα ανάσχεσης ομβρίων υδάτων, ως αντιπλημμυρικό έργο για την 

προστασία της ευρύτερης κατάντι περιοχής του Δήμου Αχαρνών. 

Δημιουργείται λοιπόν πριν το φράγμα ένας ταμιευτήρας ομβρίων υδάτων, πολύ μεγάλων διαστάσεων, ο οποίος 

βάσει των αντίστοιχων μελετών δύναται / είναι ικανός να συμπεριλάβει το σύνολο των ομβρίων υδάτων του ορεινού 

όγκου που καταλήγει στο συγκεκριμένο ρέμα.  
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Παράλληλα όμως στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων υφίσταται το έντονο πρόβλημα της ελεύθερης απορροής 

των ομβρίων υδάτων μέσω του οδικού δικτύου λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και της ελαχιστοποίησης των 

άκτιστων οικοπέδων, που θα λειτουργούσαν ως απορροφητικό στρώμα για μεγάλη ποσότητα ομβρίων υδάτων. 

Αυτός λοιπόν ο μεγάλος όγκος  υδάτων απορροής, αλλά και αυτός των πέριξ και εντός της Κοινότητας ρεμάτων, μη 

συλλεγόμενος πουθενά, καταλήγει ελεύθερα στο νότιο τμήμα της Κοινότητας και στην κατάντι περιοχή του Δήμου 

Αχαρνών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων, στων οποίων την έξάλλειψη δεν 

συντελεί διόλου το αναφερθέν φράγμα.  

Υφίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη για την εκπόνηση μελέτης συλλογής – απορροής των ομβρίων υδάτων στη 

Δημοτική – Ενότητα Θρακομακεδόνων και για την διευθέτηση των ρεμάτων εντός και πέριξ του οικιστικού ιστού 

αυτής.  

Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε για την αποστολή συγκεκριμένης επιστολής προς την Τεχνική Υπηρεσία του  

Δήμου Αχαρνών και την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.» 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων αφού έλαβε υπ’ όψιν του την Εισήγηση 

του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας καθώς και την 
Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) Αντιπλημμυρικών Έργων του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. για την 
εκπόνηση μελέτης συλλογής – απορροής, ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Ενότητα 
Θρακομακεδόνων καθώς και για τη διευθέτηση των ρεμάτων εντός και πέριξ του οικιστικού ιστού. 
αυτής. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

       

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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