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Από το πρακτικό της   25- 4- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  25- 4-2013  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.    37/19  - 04  - 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:  Χρήσεις γης στη  Δ Κ Ροδόπολης. 
Θέμα 2ο : Επισκευή στέγης κλειστού γυμναστηρίου (ΑΠΧ) του Δημοτικού 
Σχολείου 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                                   Ουδείς 
2] Kόκκαλης Εμμανουήλ                              
3] Ξανθός Ιωάννης 
4] Θεοδώρου Ευαγγελία 
5] Παπαβασιλείου Καλλιόπη 
   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν επίσης παρόντες: 
 Ο Δήμαρχος Διονύσου κος   Καλαφατέλης Ιωάννης 
 Ο Αντιδήμαρχος Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής κος Κανατσούλης Ιωάννης 
 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υποδομών κος  Παππάς Νικόλαος 
 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κος Πέππας Νικόλαος 
 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τσούκας Παναγιώτης 
 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ταουξή Καλλιόπη 

 
  



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 την εισήγηση των θεμάτων τέθηκαν ερωτήματα από τον Αντιπρόεδρο της 
ΔΚ Ροδόπολης κο Κόκκαλη προς τον Δήμαρχο  κο Καλαφατέλη, όσον αφορά τα 
εξής: 

 Την καθυστέρηση αποκατάστασης ( κλείσιμο ) των λακκουβών οι οποίες 
έχουν καταγραφεί και έχουν αποσταλεί στην Τεχνική Υπηρεσία από 26-3-
2012 καθώς επίσης και δεύτερη φορά φέτος. 

 Την υπερβολική αύξηση των τελών ύδρευσης στη ΔΚ Ροδόπολης , ενώ 
καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων της Ροδόπολης από γεώτρηση. 
Δήλωσε ότι μόλις κυκλοφορεί στη Ροδόπολη δέχεται πολλά παράπονα 
από τους κατοίκους για τους αυξημένους λογαριασμούς ύδρευσης του 
Δήμου. 

 Τα υψηλά Δημοτικά Τέλη στη ΔΚ Ροδόπολης  
    O Δήμαρχος απάντησε τα εξής: 
α) ΄Οσον αφορά την αποκατάσταση λακκουβών: 
Κάνουμε ότι μπορούμε για το κλείσιμο των λακκουβών. Έχουν δοθεί δύο 
εργολαβίες για την αποκατάσταση. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει  η δεύτερη. 
Μπορείτε  και μόνοι σας να προβείτε στο κλείσιμο εφόσον  προμηθεύεστε 
υλικά από το Δήμο . Ζητήστε να σας χορηγηθεί ένα ή δύο αυτοκίνητα 
ασφαλτοτάπητας για την πιο γρήγορη αποκατάσταση. 
β) ΄Οσον αφορά τα τέλη ύδρευσης: 
 Η τιμή που αγοράζεται το νερό από την ΕΥΔΑΠ είναι ενιαία. Κάνουμε ενιαία 
πολιτική. Δεν γνωρίζουμε πόσο καλύπτονται οι ανάγκες σας από την 
γεώτρηση.  
Καλύπτεσθε πλήρως από τη γεώτρηση ; 
Σε μια πρόχειρη σύγκριση που έγινε στο τιμολόγιο τελών ύδρευσης  της 
πρώην Κοινότητας Ροδόπολης με το τιμολόγιο του καλλικρατικού Δήμου στις 
χαμηλές καταναλώσεις δεν παρατηρήθηκαν εξωπραγματικές διαφορές. 
γ) ΄Οσον αφορά τα Δημοτικά Τέλη : 

      ΄Εχουμε κάποιες διαφορές στα Δημοτικά Τέλη , διότι υπάρχουν στο ενιαίο 
Δήμο εφτά διαφορετικοί Δήμοι και Κοινότητες. Δεν έχει βρεθεί ακόμα η 
φορολογητέα ύλη, προκειμένου να καθορισθεί ο ενιαίος συντελεστής Δημοτικών 
Τελών. 

  Παρόλο που δόθηκαν διευκρινήσεις από τον Δήμαρχο , ο Αντιπρόεδρος 
της ΔΚ Ροδόπολης δεν καλύφθηκε και διατύπωσε την εξής απορία :  

        Γιατί οι κάτοικοι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου και Κρυονερίου  
πληρώνουν φθηνότερα δημοτικά τέλη από τους κατοίκους της ΔΚ Ροδόπολης ; 
Δήμαρχος: Τα  Δημοτικά Τέλη είναι ανταποδοτικά. 
  Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη σύμβουλο της ΔΚ Ροδόπολης κα Θεοδώρου 
Ευαγγελία, η οποία  εξέφρασε τα εξής: 



Το Δ.Σ του Δήμου Διονύσου σε συνεδρίαση του τη Δευτέρα 22-4-2013 
αποφάσισε την προμήθεια- αντικατάσταση  οργάνων Παιδικών χαρών για 
όλες τις ΔΚ του Δήμου Διονύσου πλην της ΔΚ Ροδόπολης. 
 Ποιος ο λόγος αυτής της εξαίρεσης, από τη στιγμή μάλιστα που τα όργανα 
της παιδικής χαράς στην πλατεία Παλαιάς Σταμάτας χρήζουν 
αντικατάστασης . 
Για ποιο λόγο δεν αξιοποιείτε τον εν λόγω χώρο; 
Aντίθετα τον αφήνετε να παρουσιάζει εικόνα εγκαταλελειμμένου. 
Ο Αντιδήμαρχος κος Πέππας παρενέβη και δήλωσε   ότι δεν ψήφισε την 
προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς διότι είχε εξαιρεθεί η Ροδόπολη. 
Ο  Αντιδήμαρχος κος Παππάς απάντησε ότι δεν συμπεριλήφθηκε η πλατεία 
της παλαιάς Σταμάτας στην όλη προμήθεια του Δήμου  διότι είναι εκτός 
σχεδίου. Παρόλα αυτά συμφώνησε να υποβληθεί αίτημα στο Δήμο για τα 
όργανα  που χρειάζονται αντικατάσταση στην πλατεία Παλιάς Σταμάτας. 
Για το θέμα τοποθετήθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ταουξή και δήλωσε ότι 
στη Δ Κ Αγ.Στεφάνου έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ‘’ πράσινου 
ταμείου ‘’ (4)  τέσσερις πλατείες που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή. 

   Ακολούθως προτάθηκε να συζητηθεί το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με 
τίτλο « Επισκευή στέγης κλειστού γυμναστηρίου (ΑΠΧ) του Δημοτικού Σχολείου 
Ροδόπολης » και το Τοπικό Συμβούλιο συμφώνησε. 
 
    Αριθ. Απόφασης  6/2013 
Θέμα 2ο : Επισκευή στέγης κλειστού γυμναστηρίου (ΑΠΧ) του Δημοτικού 
Σχολείου Ροδόπολης  
Για το εν λόγω θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
 Ο Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης με την από 9/4/2013 επιστολή του 
επανέρχεται στο πρόβλημα της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 
Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης. 
Καθόλη την διάρκεια του χειμώνα με τις συνεχείς βροχοπτώσεις ο αγωνιστικός 
χώρος θύμιζε περισσότερο λίμνη παρά χώρο αθλοπαιδιών. 
Το πρόβλημα το έχουν γνωστοποιήσει με επιστολές κατ΄ επανάληψη στο 
παρελθόν. 
Παρακαλούν λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της στέγης. 
Το  πρόβλημα της επισκευής της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου στο 
Δημοτικό Σχολείο Ροδόπολης  το έχουμε συζητήσει και σε άλλες συνεδριάσεις 
του Τοπικού μας Συμβουλίου και έχουμε ζητήσει από το Δήμο Διονύσου με τις 
υπ΄ αριθ.  24/2012    και   29/2012    αποφάσεις  μας την άμεση αποκατάσταση 
του προβλήματος. 
Παρόλο που έχουμε τη διαβεβαίωση από την Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου ότι 
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού  θα γίνουν οι απαραίτητες  εργασίες για την 
επισκευή της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου ( ΑΠΧ )  , προτείνω να 
εισηγηθούμε πάλι στο Δήμο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση 



του προβλήματος  για τους λόγους που επανειλημμένα  έχουμε αναφέρει (όπως 
αποφυγή τραυματισμού αθλούμενων , περαιτέρω φθορές στο χώρο του κτιρίου 
κλπ. ) . 
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο σύμβουλο της Δ Κ Ροδόπολης και μέλος του 
Αθλητικού Συλλόγου Ροδόπολης κο Ξανθό Ιωάννη ο οποίος είπε ότι κατά τους 
χειμερινούς μήνες το κλειστό γυμναστήριο δεν θύμιζε  γήπεδο , παρά μια λίμνη 
με νερά . Κρίνεται επιτακτική ανάγκη η επισκευή της στέγης πριν το φθινόπωρο. 
 Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου έθεσαν το ερώτημα  στο Δήμαρχο για ποιο 
λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη τους οι αποφάσεις τους και θα πρέπει να 
αποφασίζουν ξανά και ξανά για τα ίδια θέματα. 
   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 από 9-4-2013 επιστολή του Α Σ Ροδόπολης 

                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται στο Δήμο Διονύσου – 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , να προβεί στην επισκευή της στέγης του 
κλειστού γυμναστηρίου (ΑΠΧ) του Δημοτικού Σχολείου το συντομότερο δυνατόν 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης 
απόφασης.            
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

             2.ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

             3.ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
                                                          4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
                                   
                                    Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  25  -  4    -2013 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
 
       
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         
                              
                                                            
                                                            
        
 


