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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                              
Από το πρακτικό της 29-09-2017 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 64/25-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρ. 88 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης : 
 

    ΘΕΜΑ  1ο : Ενημέρωση σχετικά με εργασίες διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων επί της οδού   

25
ης

 Μαρτίου στη Ροδόπολη καθώς και εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών 
κατόπιν εγγράφου (αρ.πρωτ.29759/25-09-2017) της κας Μαγγίνα Στέλλας – 

Σοφίας, Δημοτικής Συμβούλου Δ-Διονύσου.    

    ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του ΓΠΣ Ροδόπολης.    
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)          
2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης                    Ουδείς 

3] Ζορμπάς Ευάγγ. Απόστολος   

4] Κλεφτάκης Βασίλειος     

5] Πολύζου Δήμητρα         
   

Στη συνεδρίαση ήταν επίσης παρόντες ο κος Ράϊκος Δημήτριος, Αντ/ρχος 

Τ.Υ.,Υποδομών, Χωροταξίας και Ε.Π.Ζ. του Δ-Διονύσου, η κα Πέππα Αγγελική, Αντ/ρχος 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος Δ-

Διονύσου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 θέματος προσήλθε o κος Τσούκας 

Παναγιώτης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Πρασίνου του Δ-Διονύσου. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 



Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τους 

παραβρισκόμενους σχετικά με το υπ΄αρ.πρωτ. 29759/25-09-2017 έγγραφο της κας Μαγγίνα  
Στέλλας – Σοφίας η οποία ζητά να ενημερωθεί σχετικά με τα πεζοδρόμια επί της οδού 25

ης
 

Μαρτίου στη Ροδόπολη καθώς και για τις εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών. 

Λόγω της έντασης που υπήρχε στην αίθουσα ο πρόεδρος δεν απάντησε στο ερώτημα 

που αφορά τα πεζοδρόμια απλά είπε ότι είμαστε υπέρμαχοι της αναβάθμισης της περιοχής, 
με όποιο έργο, όπως αυτό της κατασκευής πεζοδρομίων αρκεί αυτό να γίνεται με τον τρόπο 

που πρέπει να γίνει και δεσμεύτηκε να απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα της κας 

Μαγγίνα. 
Τώρα σχετικά με το θέμα των διαγραμμίσεων ο Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι από 

όσα γνωρίζω η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά την ευρύτερη περιοχή της 

Ροδόπολης είναι αυτή του 2010. Είναι αλήθεια πως περίπου πριν δύο (2) εβδομάδες καλώς 
κατά εμένα φρεσκαρίστηκαν οι τέσσερις, αν θυμάμαι καλά, διαβάσεις πεζών που προέβλεπε 

η υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη αλλά παράλληλα σχεδιάστηκαν 16 νέες διαβάσεις πεζών 

χωρίς αυτές να προβλέπονται στη μελέτη, με τρόπο άναρχο, χωρίς να τηρηθούν οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές και σε σημεία εντελώς ακατάλληλα (πάνω σε φρεάτια ομβρίων 
υδάτων, σε ιδιωτικές εισόδους παρκινγκ σε στροφές και σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια) 

δημιουργώντας παγίδες για πεζούς και οδηγούς. 

Εγώ προσωπικά δεν ήμουν ενήμερος για την εκτέλεση αυτών των εργασιών και ποτέ 
δεν κατάφερα να μάθω ποιός ήταν ο εντολέας, ενώ έχω ενημερώσει σχετικά με το 

υπ΄αρ.πρωτ. 28696/18-09-2017 έγγραφό μου προς τον Αντ/ρχο Τ.Υ. και την Αντ/ρχο 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου ενώ κοινοποιήθηκε πλην των άλλων και στο Α΄τμήμα Τροχαίας 
Β.Α. Αττικής. 

       

    

   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Κοινότητας   
   Ροδόπολης 

 

 
 

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                            


