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Από το πρακτικό της  30-5- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  30 -5-2013  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.    48/24- 05-2013 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 : Λήψη απόφασης  περί χορήγησης βεβαιώσεων υψομέτρου. 
Θέμα  2ο . Χρήσεις γης στη  Δ Κ  Ροδόπολης. 
Θέμα 3ο .Υποστήριξη της ΔΚ Ροδόπολης για τη διοργάνωση προγραμμάτων 
καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μετά την λήξη του σχολικού έτους. 
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 παρόντες: 
 Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών & Υποδομών κος Παππάς 

Νικόλαος 
 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κος Πέππας Νικόλαος 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τσούκας Παναγιώτης 
 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ταουξή Καλλιόπη 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ζαμάνης Διονύσιος 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σπυλιώτης Σπυρίδων  
 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία. 

 



 
 
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  ο Αντιδήμαρχος κος Παππάς ανακοίνωσε  ότι 
εγκρίθηκε από το Δήμο πίστωση 65.000 € για την επισκευή της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων ( κλειστού γυμναστηρίου ).  
Ακολούθως προτάθηκε να συζητηθεί το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο 
« Υποστήριξη της ΔΚ Ροδόπολης για τη διοργάνωση προγραμμάτων 
καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μετά την λήξη του σχολικού έτους » 
δεδομένου ότι παραβρέθηκε εκπρόσωπος φορέα και το τοπικό  συμβούλιο 
συμφώνησε. 
   Αριθ. Απόφασης 8 /2013 
Θέμα 3ο : Υποστήριξη της ΔΚ Ροδόπολης για τη διοργάνωση προγραμμάτων 
καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μετά την λήξη του σχολικού έτους. 
  Στη συζήτηση του θέματος παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος του Αθλητικού 
Συλλόγου Ροδόπολης κος Μπακοδήμος. 
 Ο Πρόεδρος για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
Ο Α.Σ. Ροδόπολης μας κοινοποίησε  την από 24 -5-2013 επιστολή του και  μας 
γνώρισε ότι ο σύλλογός τους διοργανώνει τα τελευταία 5 χρόνια πρόγραμμα 
καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης με την λήξη του σχολικού έτους. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ημερήσια προγράμματα αθλοπαιδιών – προγράμματα 
κολύμβησης και ιππασίας καθώς και καλλιτεχνικές δημιουργίες. 
Όλα τα παραπάνω με την επίβλεψη πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής και 
την καθημερινή παρουσία γιατρού. Με την παρούσα επιστολή ζητούν την 
έγκριση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού σχολείου Ροδόπολης 
από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή  του Δήμου Διονύσου,  από 17 Ιουνίου 
έως 12 Ιουλίου από 11 π.μ. έως 15.30 μ.μ. ( εργάσιμες μέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή ). 
Διοικητικός υπεύθυνος θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Μπακοδήμος 
και Υπεύθυνη του προγράμματος η καθηγήτρια φυσικής αγωγής κ. Γκορτσίλα 
ενώ με την λήξη του προγράμματος θα κατατεθεί οικονομικός απολογισμός όπως 
και τα προηγούμενα έτη. 
Σημειώνουν πως παρόμοια προγράμματα διοργανώνουν και άλλοι αθλητικοί 
σύλλογοι του Δήμου  Διονύσου. Ο Α.Σ. λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος 
παρακαλεί για την απάντηση από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου το συντομότερο δυνατόν. 
Το πρόγραμμα  θα  περιλαμβάνει: 

1) 08.00 π.μ. με 09.00 π.μ. συγκέντρωση στο ποδοσφαιρικό γήπεδο 
Διονύσου 



2) 09.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.  αθλοπαιδιές – ποδόσφαιρο- τέννις – 
Παιδαγωγικά παιχνίδια  ( Ποδοσφαιρικό γήπεδο Διονύσου ). 

3) 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. κολυμβητήριο ( ΄Ανοιξη) – αθλοπαιδιές στο 
κλειστό Ροδόπολης- ιππασία ( Βαρυμπόπη ) 

4) 14.00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. καλλιτεχνικές δημιουργίες. 

5)  15.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ. αποχώρηση. 

Όπως γνωρίζετε και σεις το παραπάνω πρόγραμμα διοργανώνεται  στη 
Δημοτική μας Κοινότητα τα τελευταία χρόνια  από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Ροδόπολης και  υπό την αιγίδα του Δήμου Διονύσου. 

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος προτείνω ως Τοπικό Συμβούλιο  να στηρίξουμε 
κάθε δράση η οποία  σκοπό θα έχει την ολοένα καλλίτερη ψυχαγωγία, αναψυχή 
, ευεξία , ευρωστία ,υγεία , φυσική κατάσταση, αγωγή και μύηση  των μαθητών 
στον αθλητισμό , μετά το κλείσιμο των σχολείων , κατά τη θερινή περίοδο. Για 
μια ακόμη φορά θα ικανοποιηθεί  το  αίτημα των  εργαζομένων γονέων οι οποίοι 
επιθυμούν  να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο καλοκαιρινό πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης  έτους 2013.  
      Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος ,  προτείνω να 
εισηγηθούμε στο Δήμο Διονύσου να διαθέσει στον Αθλητικό Σύλλογο 
Ροδόπολης   την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου  ( 
κλειστό γυμναστήριο ) καθώς επίσης & ότι κριθεί απαραίτητο. 
Η σύμβουλος κα Θεοδώρου τοποθετήθηκε και δήλωσε ότι συμφωνεί για την 
διοργάνωση των παραπάνω προγραμμάτων , εφόσον όμως υπάρχει η σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και της Σχολικής Επιτροπής, γιατί 
αυτοί είναι αρμόδιοι γιαυτό το θέμα. 
Ο  Αντιπρόεδρος κος Κόκκαλης ζήτησε να  διευκρινιστεί  από τον Πρόεδρο τι 
εννοεί στην εισήγησή του « όταν  προτείνει να διατεθεί στον Αθλητικό Σύλλογο  
Ροδόπολης και ότι κριθεί απαραίτητο » . 
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι εννοεί τη διάθεση  λεωφορείου  εάν απαιτηθεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μεταφορικό μέσο. 
   Τέθηκε επίσης το ερώτημα στον κο Μπακοδήμο με τι  ποσό θα επιβαρυνθεί το 
κάθε παιδί για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 
Ο κος Μπακοδήμος απάντησε ότι  το κάθε παιδί θα επιβαρυνθεί   με το ποσό 
των  45,00 € , ανά εβδομάδα. 
Τέλος ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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) Το αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου Ροδόπολης 
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 Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου   και εισηγείται στο Δήμο Διονύσου να 
διατεθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης ( 
κλειστό γυμναστήριο ) στον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπολης και η βοήθεια 
συνίσταται στη διάθεση μεταφορικού μέσου από το Δήμο και μόνον αυτό , για τη 
διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μετά την 
λήξη του σχολικού έτους , με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη 
του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου και της Σχολικής Επιτροπής. 
               
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  30  -  5    -2013 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
 
                             
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         
                              
                                                            
                                                            
         


