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Από το πρακτικό της 30-06-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 63/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν* 3852/2010, 

για συζήτηση & γνωμοδότηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : «Αποξήλωση μεταλλικού πλαισίου στη συμβολή των οδών 

Λεωφ.Ροδοπόλεως και Αγίου Ιωάννου στη Ροδόπολη». 

     

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης            

2] Κλεφτάκης Βασίλειος            1] Ζορμπάς Ε. Απόστολος. Αν και κλήθηκε  

3] Πολύζου Δήμητρα                                             νόμιμα, δεν παρέστη.   

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν την έναρξη του ενός και μοναδικού θέματος της εντός ημερήσιας διάταξης  ο 

Πρόεδρος έθεσε προς το Συμβούλιο δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα : α) δωρεάν 

παραχώρηση δικαιώματος απλού τάφου δεκαετούς ταφής στον τέως Πρόεδρο της πρώην 

Κοινότητας Ροδόπολης κο Μπιμπίκο Χρήστο ο οποίος απεβίωσε στις 26-06-2016 και β) τέλη 

ταφής για τον θανόντα Μυρισιώτη Ηλία και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθούν ως 

κατεπείγοντα. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα ότι τα θέματα 

είναι κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης 

είπε στο Συμβούλιο ότι με το υπ΄αρ. πρωτ. 3194/10-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ζητήθηκε να γίνει απομάκρυνση 



παράνομων πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα, κολώνες, στύλους κλπ. Αφού 

αρχικά γίνει καταγραφή των σημείων που χρήζουν παρέμβασης. 

 Ύστερα από παράπονα που δεχθήκαμε από κατοίκους της περιοχής μας ζήτησαν να 

απομακρυνθεί το μεταλλικό πλαίσιο το οποίο φέρει διαφημιστικές πινακίδες καταστημάτων 

της περιοχής και το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ροδοπόλεως και Αγίου 

Ιωάννου στη Ροδόπολη.  

  Το  σημείο στο  οποίο  έχει  τοποθετηθεί θεωρείται  ότι  ενέχει  σοβαρό  κίνδυνο  

πρόκλησης  τροχαίου  ατυχήματος, κυρίως τώρα που γίνονται και τα έργα αποχέτευσης στην 

περιοχή, καθώς  έχει  διαπιστωθεί  ότι  μειώνεται  σημαντικά  η  ορατότητα  των  χρηστών  

της  οδού , που  κινούνται  επί  της  Αγίου Ιωάννου , με  κατεύθυνση  προς  την  εν  λόγω  

λεωφόρο. 

Επίσης , απαγορεύεται  η  τοποθέτηση του πλαισίου σε θέση ή κατά τρόπο που 

μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει 

με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία ( π.χ παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης ή των φωτεινών σηματοδοτών , μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση με 

πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, μπορεί να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού ή γενικά να 

αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική 

ασφάλεια γενικά.( Άρθρο 3 παρ.8 της ΚΥΑ 52138 / 2003 , ΦΕΚ 1788 Β’ ).  

Η τοποθέτηση του μεταλλικού πλαισίου έγινε βάσει της υπ΄αρ. 29/1995 Απόφασης 

Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης. 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν* 2946/2001 οι αποφάσεις για τις 

υπαίθριες διαφημίσεις ισχύουν τρία (3) έτη. Λόγω του ότι έχει παρέλθει τριετία από την 

ανωτέρω απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, η εν λόγω πινακίδα θεωρείται πλέον ρύπος 

και μπορεί να αποξηλωθεί και να απομακρυνθεί άμεσα από συνεργείο του Δήμου. 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την απομάκρυνση του μεταλλικού 

πλαισίου από εκείνο το σημείο και καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά. 

 

              Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

           Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου για την απομάκρυνση του μεταλλικού 

πλαισίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ροδοπόλεως & Αγ. Ιωάννου στη 

Ροδόπολη. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 10/2016  

    

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΪΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                                            

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  30  - 06  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


