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Από το πρακτικό της 14-12-2018 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδοπόλεως.

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός  Δεκεμβρίου του
έτους 2018 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.  85/10-12-2018 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 (2) δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

  ΘΕΜΑ  : “Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για τον τρόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Δ.Ε.
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)            Ουδείς
2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης           
3] Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος
4] Κλεφτάκης Βασίλειος
5] Πολύζου Δήμητρα

         Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Τσομίδη Παναγιώτα.

Στη συνεδρίαση ήταν επίσης παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημ. Ράικος και ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κανατσούλης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μιλώντας σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη
Δ.Κ. Ροδόπολης αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες δημοτών και στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί  από τους
πωλητές της υπαίθριας αγοράς οι οποίοι δεν τηρούν τον Κανονισμό Καθαριότητας για τη χρήση χημικών
τουαλετών, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που τους έχουν γίνει και εισηγείται αφενός τη μεταφορά της
υπαίθριας αγοράς στην αρχικά ορισθείσα θέση της (δηλαδή στην οδό 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με



την οδό Υψηλάντου και προς την οδό Ρόδων) όπου δεν υπάρχουν κατοικίες κι αφετέρου, την υποχρέωση
των  εμπόρων/πωλητών  στη  χρήση  χημικών  τουαλετών,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ευταξία  και  η
καθαριότητα. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου
 

Εγκρίνει ομόφωνα

την εισήγηση του προέδρου και τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην αρχικά ορισθείσα θέση της
(στην οδό 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου και προς την οδό Ρόδων ) και την
υποχρέωση των εμπόρων/ πωλητών στη χρήση χημικών τουαλετών .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 13/2018
   

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                                  Τα  Μέλη
   Ροδόπολης

  1.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ      2. ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   3. ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
   4. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  

               

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη  17  - 12  - 2018

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  


