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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     
Από το πρακτικό της 20-12- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα 20-12-2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 202/14-12- 2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και 
επιδόθηκε σε κάθε  ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 
3852/10 , για τη συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της 
ημερήσιας δ/ξης: 
Θέμα 1ο :  Λήψη απόφασης  επί των ενστάσεων κατά της υπ΄αριθ. 225/2011 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου . 
Θέμα 2ο  : Αίτηση του Α.Σ. Ροδόπολης για την επισκευή της οροφής του κλειστού 
γυμναστηρίου Ροδόπολης. 
Θέμα  3ο : Αίτηση των συμβούλων της ΔΚ Ροδόπολης  κας  Θεοδώρου 
Ευαγγελίας &   Πολύζου Δήμητρας για την καθυστέρηση λειτουργίας του  
παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης.  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                               1] Κόκκαλης Εμμανουήλ 
2] Ξανθός Ιωάννης 
3] Πολύζου Δήμητρα 
4] Θεοδώρου Ευαγγελία 
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη. 
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
Πριν ο Πρόεδρος προβεί στην εισήγηση του 1ου θέματος έθεσε υπόψη του 
συμβουλίου την από 20-12-2012 αίτηση – διαμαρτυρία των συμβούλων της 
Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας Ευαγγελίας  Θεοδώρου & Δήμητρας 



Πολύζου για την υπέρογκη αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης, με αναδρομική 
ισχύ από 1/1/2012. 
Το συμβούλιο αποφασίζει ότι το θέμα ‘’ αίτηση – διαμαρτυρία των συμβούλων 
της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας Ευαγγελίας Θεοδώρου & Δήμητρας 
Πολύζου με αναδρομική ισχύ από 1/1/2012 ‘’ είναι κατεπείγον και δέχεται να 
συζητηθεί. 
    Αριθ. Απόφασης  30/2012 
Θέμα 3ο : Αίτηση των συμβούλων της ΔΚ Ροδόπολης  κας  Θεοδώρου 
Ευαγγελίας &   Πολύζου Δήμητρας για την καθυστέρηση λειτουργίας του  
παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης. 
Για το 3ο  θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Οι σύμβουλοι της Δημ. Κοινότητας κα Θεοδώρου Ευαγγελία &  Πολύζου 
Δήμητρα με αίτησή τους από 13-12-2012  ζητούν να ενημερωθούν για την 
καθυστέρηση λειτουργίας του παιδικού σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα 
Ροδόπολης.  
 Η λειτουργία του παιδικού σταθμού  στη Δημοτική μας Κοινότητα είχε συζητηθεί 
επίσης  στην υπ΄αριθ.15/2012 προγενέστερη  απόφασή μας. 
 Ο Πρόεδρος εξηγεί στο συμβούλιο ότι η καθυστέρηση λειτουργίας του παιδικού 
σταθμού οφείλεται στην μη πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την 
λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου  Διονύσου. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του : 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010  
3] Την αίτηση των συμβούλων κας Θεοδώρου Ευαγγελίας & κας Πολύζου 
Δήμητρας 
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
  Τη διαβίβαση της αίτησης των συμβούλων της Δημ. Κοιν. Ροδόπολης κας 
Θεοδώρου Ευαγγελίας & Πολύζου Δήμητρας στο Δήμο Διονύσου, προκειμένου 
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στη 
Ροδόπολη το συντομότερο δυνατόν.    
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                              1.   ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
                                                                         3.   ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  20  -  12  -2012 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
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