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Από το πρακτικό της 27-09-2018 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 73/21-09-2018 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 άρ. 88 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση & 

γνωμοδότηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : 

 

  ΘΕΜΑ  : “Διατήρηση ή απομάκρυνση και καθορισμός (χωροθέτηση) του κενωθέντος 

περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Ροδοπόλεως και επί της οδού 

Αγίου Ιωάννου στη Δ.Κ. Ροδόπολης”. 

 

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

Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους 

κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 

  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)        1] Κλεφτάκης Βασίλειος   

2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης                

3] Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος    

          

         Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσομίδη Παναγιώτα. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 84 του Ν.3852/2010 και σε συνέχεια του με αρ. Πρωτ. 

26488/8.8.2018 εγγράφου του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και  

Αδειοδοτήσεων του Δ-Διονύοου  και του σχετικού άρθρου 76 του Ν.4257/14 εισηγείται για  

το ένα και μοναδικό θέμα της εντός ημερησίας διάταξης, το “περί καθορισμού 



(χωροθέτησης) των θέσεων περιπτέρων”, τη μεν διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου που 

σήμερα βρίσκεται στην πλατεία Ροδοπόλεως και επί της οδού Αγίου Ιωάννου, τη μεταφορά 

του δε στον Κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και 

Διονύσου. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Σύμβουλος κα Πολύζου 

Δήμητρα τάχθηκε κατά της θέσης της εισηγήσεως του Προέδρου θεωρώντας ακατάλληλη τη 

νέα προτεινόμενη τοποθεσία για την εγκατάσταση του περιπτέρου, λόγω επικινδυνότητας για 

πρόκληση ατυχημάτων. 

  Οι κύριοι Σεϊντής και Ζορμπάς τοποθετήθηκαν υπέρ της εισηγήσεως του Προέδρου 

επικαλούμενοι τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη. 

 Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης μετά από 

διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία 

 

 την εισήγηση του προέδρου και τη διατήρηση και μεταφορά του κενωθέντος 

περιπτέρου από τη σημερινή του θέση (στην πλατεία Ροδοπόλεως, επί της οδού 

Αγίου Ιωάννου) σε νέα και συγκεκριμένα στον Κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στη 

συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Διονύσου.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 10/2018 

    

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                                    Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

   1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ      2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

        

        

       3. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

   

                

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  01  - 10  - 2018 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας 

 
 

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   


