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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     
Από το πρακτικό της 28-2- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  28 -2-2013  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.    25/22-2-2013 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 : Παραχώρηση απλού τάφου σε άπορο δημότη της ΔΚ Ροδόπολης  
Θέμα 2ο  : Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη ΔΚΡοδόπολης  
 
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.  Πολύζου Δήμητρα 
2] Kόκκαλης Εμμανουήλ                              
3] Ξανθός Ιωάννης 
4] Θεοδώρου Ευαγγελία 
 
   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  του Δήμου 
Διονύσου κα Πέππα Αγγελική & κος  Τσούκας Παναγιώτης. 
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. 
Ο Πρόεδρος έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης το αίτημα του συμβούλου της ΔΚ 
Ροδόπολης κου Ιωάννη Ξανθού  για τη συζήτηση  θέματος με τίτλο  « Σύνταξη 
μελέτης για την εκτέλεση  έργου ‘’ Διαβάσεις πεζών ‘’ στη ΔΚ Ροδόπολης ». 



Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα  
ότι το θέμα είναι κατεπείγον και δέχεται να συζητηθεί. 
Αριθ. Απόφασης : 5/2013 
Θέμα 2ο : Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη ΔΚ Ροδόπολης 
Για το 2ο θέμα  της εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
΄Υστερα από την  πρόσφατη νεροποντή της 22ας Φεβρουαρίου 2013 που έπληξε 
και την περιοχή μας, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να εκτελεστούν  στη Δημοτική 
μας Κοινότητα αντιπλημμυρικά έργα , προκειμένου να προστατεύσουμε τους 
κατοίκους και τις περιουσίες τους, από τις πλημμύρες . 
Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στα εξής σημεία: 
 Οδός Αγ. Ιωάννου  κυρίως στον οικισμό Γαλήνης  και στη Ροδόπολη, από 

την οδό Διονύσου έως την οδό Κολοκοτρώνη 
 Οδός Γαλήνης, πλησίον ρέματος 
 Οδός 25ης Μαρτίου και στη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου 
 Λεωφ. Ροδοπόλεως και στη συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη 
 Λεωφ. Σταμάτας και στη συμβολή της με την  οδό Κρήτης 
 Λεωφ. Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου 57  

 Κρίνεται επιτακτική ανάγκη  να εισηγηθούμε στο Δήμο Διονύσου – Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  , να προβεί στην σύνταξη  τεχνικής μελέτης, προκειμένου 
να εκτελεστούν άμεσα  αντιπλημμυρικά έργα στη Δ Κ Ροδόπολης. 
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  
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 Συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και  εισηγείται στο Δήμο Διονύσου – 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί  στη σύνταξη μελέτης για την ‘’ 
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ‘’  στη ΔΚ Ροδόπολης .       
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                           1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  28  -  2  -2013 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         
                              



                                                            
                                                            
         


