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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 18-12-2014 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 

ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-

Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 101/10-12-2014 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, καθώς επίσης και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, για συζήτηση & 

κατάθεση προτάσεων του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : 

 
   

«Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Διονύσου 2014-2019». 

 

 
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] Ζορμπάς Ε. Απόστολος                  Ουδείς  

3] Κλεφτάκης Βασίλειος                                 

4] Πολύζου Δήμητρα 

 
 

 

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. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι με 

το υπ΄αρ. πρωτ. 36014/12-11-2014 έγγραφο του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας του Δ-Διονύσου μας ζητήθηκε να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης των δράσεων και των 

έργων που πρέπει να περιλαμβάνει η Α΄Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ-Διονύσου 2014-2019. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010, όπου το Συμβούλιο και οι φορείς της 

Τοπικής Κοινότητας εισηγούνται προς την Εκτελεστική Επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον 

επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική 



ανάπτυξη, καλούμαστε να υποβάλλουμε τις προτάσεις – δράσεις που πρέπει να  περιλαμβάνει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας. 

Σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της 

ανάπτυξης καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών 

τους προσώπων. 

Για τον καθορισμό των παρακάτω καλούμαστε σήμερα εδώ να υποβάλλουμε προτάσεις πάνω σε  

τέσσερις (4) άξονες 

 

1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

2. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός 

3. Τοπική οικονομία και απασχόληση 

4. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

και τις οποίες ο Πρόεδρος αναγνώσκει παρισταμένων και των κάτωθι εκπροσώπων των κοινωνικών 

φορέων της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης :  

 

α) κας Παπαβασιλείου Καλλιόπης, Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Ροδόπολης «Η ΕΣΤΙΑ». 

β) κας Νικολοπούλου Δήμητρας, Προέδρου του  Συλλόγου  Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Ροδόπολης. 

γ) κου Στεφανάκη Βασιλείου, πρώην Γραμματέα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ροδόπολης. 

δ) κου Γούλα Δημητρίου, Προέδρου του  Μουσικοχορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου  «ΤΟ  ΡΟΔΟ».  

 Ακολουθούν οι προτάσεις – δράσεις της Δ.Κ.Ροδόπολης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2014-2019 (Α' ΦΑΣΗ) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ                
(ΣΥΜΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) 

  Γενικοί Στόχοι ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΝΕΑ 
ΔΡΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
Α 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής                       

Μέτρο 1.1: 

Οικιστικό 

Περιβάλλον 

1.1.1: Εφαρμογή 

του σχεδιασμού 

για την 

εξασφάλιση των 
απαιτούμενων 

κοινοχρήστων 

χώρων και την 

οικιστική 
ανάπτυξη της 

περιοχής    

1.1.1.1…Εκπόνηση 
μελέτης ‘’ Σύνταξη 
ρυμοτομικού σχεδίου 
του οικισμού στη θέση 
Μπάλα της Κοινότητας 
Ροδόπολης και των 
επεκτάσεών του, 
σύμφωνα με το ισχύον 
Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο ‘’ .                                     

                    

1.1.1.2 Τοπογραφικές 
εργασίες οριοθέτησης 
του ρέματος περιοχής Ν. 
Αιολίδας     

                    

1.1.1.3 Τοπογραφικές 
εργασίες σε περιοχή 
εντός οικισμού  και  στην 
ευρύτερη περιοχή 
Ροδόπολης       

                    

  1.1.1,4  Περιβαλλοντικές  
μελέτες  στην ευρύτερη 
περιοχή Ροδόπολης  

                    

  1.1.1.5   Εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μηκοτομής 
της οδού Κλεοβούλου 

                    

1.1.2: 

Προστασία του 

Δασικού, 
Γεωργικού και 

Κτηνοτροφικού 

πλούτου της 

περιοχής. 

1.1.2.1 Δράση με 
συνεργασία φορέων και 
μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου & 
Νηπιαγωγείου 
Ροδόπολης με θέμα την 
ανακύκλωση 

          

                  

1.1.2.2…………………
… 

  

                  



1.1.2.3…………………
… 

  
                  

1.1.3: Ενίσχυση 

και συντήρηση 

αστικού και 

περιαστικού 
πρασίνου 

1.1.3.1 Αναδάσωση 
καμμένων δασικών 
εκτάσεων , σε 
συνεργασία με φορείς 
και κατοίκους της 
Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολης 

  

                  

1.1.3.2 Αναμόρφωση 
του περιβάλλοντος 
χώρου του ιστορικού 
Ναού του Αγίου Ιωάννου 
και η ανάδειξή του σε 
δασικό πάρκο που να 
σέβεται την ιερότητα του 
χώρου 

  

                  

1.1.3.3 Αναδάσωση της 
περιοχής του Αγ. Ιωάννη 
με παράληλη υιοθεσία 
του αναδασωμένου 
χώρου απο τις ομάδες 
αναδασωτών 

  

                  

1.1.4: 

Υλοποίηση 

ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων 
αστικής 

ανάπλασης 

1.1.4.1 Ανάπλαση του 
κέντρου της Ροδόπολης. 

  

                  

1.1.4.2 Αναπλάσεις στις 
εισόδους Ροδόπολης-
επί οδών Ναυπλίου  
–Αραχώβης &  πηγών.                                           

  

                  

1.1.4.3 Διαγράμμιση 
κοινοτικών οδών  -
διαβάσεις πεζών . 

  

                  

  1.1.4.4 Αποκατάσταση 
ζημιών και καταστροφών 
πεζοδρομίων που 
 προκλήθηκαν  από τις 
θεομηνίες [Β. φάση ]. 

  

                  

  1.1.4.5 Κατασκευή 
τοιχείου αντιστήριξης 
στη Λεωφ. Δημοκρατίας    

  

                  

1.1.5: Βελτίωση 

- επισκευή και 

συντήρηση 

κοινοχρήστων 
χώρων   

1.1.5.1 Ευπρεπισμός - 
δενδροφυτεύσεις - 
διαμορφώσεις 
κοινοχρήστων χώρων                                                                                                                                                                                             

  

                  

1.1.5.2  Προστασία 
φυσικών πηγών και 
διαδρομών  

  

                  

1.1.5.3 Ανάπλαση 
πλατείας 25ης Μαρτίου 
& κατασκευή παιδικής 
χαράς. 

  

                  

1.1.6: 

Συντήρηση , 

αναβάθμιση, 

επέκταση 
κοιμητηρίων  και 

δημιουργία νέων 

– Κέντρου 

αποτέφρωσης 
νεκρών 

1.1.6.1 Αναβάθμιση - 
δενδροφύτευση 
νεκροταφείου.                                            

                    

1.1.6.2…………………
… 

                    

1.1.6.3…………………
… 

                    

1.1.7: Έργα 

πυροπροστασίας 

και Πολιτικής 
Προστασίας για 

το περιβάλλον 

1.1.7.1 Τοποθέτηση 
πυροσβεστικών 
κρουνών όπου αυτό 
απαιτείται.                     

1.1.7.2…………………
… 

                    

1.1.7.3…………………
… 

                    

Μέτρο 1.2: 

Μεταφορική 

υποδομή/Κυκλοφορ

ία/Στάθμευση/Συγκ
οινωνία 

1.2.1 Διάνοιξη 

και βελτίωση 

οδικού δικτύου 

1.2.1.1 .  Βελτιώσεις –
Διανοίξεις οδών  

                    

1.2.1.2  Δημιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου που να 
συνδέει Διόνυσο -
Ροδόπολη- Σταμάτα - 
Αγ. Στέφανο με την 
Εθνική οδό , με τον 
Μαραθώνα και με έξοδο 
προς την θάλασσα.                     

1.2.1.3…………………
… 

                    



1.2.2: Βελτίωση 

του 

κυκλοφοριακού 
και 

συγκοινωνιακού 

δικτύου 

1.2.2.1…………………
… 

                    

1.2.2.2…………………
… 

                    

1.2.2.3…………………
… 

                    

1.2.3: 

Σχεδιασμός 

λειτουργίας της 

Δημοτικής 
Συγκοινωνίας 

1.2.3.1 Εκσυγχρονισμός 
δημοτικής συγκοινωνίας 
- πύκνωση δρομολογίων 
σε όλες τις δημοτικές 
κοινότητες                     

1.2.3.2 Δημιουργία 
ημερήσιου αστικού 
δρομολογίου Δήμου 
Διονύσου – Ευρύτερη 
περιοχή Ζωγράφου 
(Ε.Μ.Π. - Παν/ούπολη)                     

1.2.3.3…………………
… 

                    

1.2.4: 

Δημιουργία 

χώρων parking 

1.2.4.1…………………
… 

                    

1.2.4.2…………………
… 

                    

1.2.4.3…………………
… 

                    

Μέτρο 1.3: 

Τεχνικές υποδομές 

1.3.1: Διαχείριση 

ομβρίων υδάτων 

1.3.1.1Κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων 
οικισμού  - ευρύτερης 
περιοχής Ροδόπολης  -
Λεωφ. Μητροπολίτου 
Κυδωνίων Γρηγορίου- 
Λεωφ. Ροδοπόλεως-
οδός Κρήτης κλπ.                                                      

                    

1.3.1.2…………………
… 

                    

1.3.1.3…………………
… 

                    

1.3.2: 

Ολοκληρωμένη 

διαχείριση 

αποχέτευσης 
ακαθάρτων 

1.3.2.1 Ολοκλήρωση 
των 
χρηματοδοτουμένων 
έργων , αποχέτευσης - 
ακαθάρτων                     

1.3.2.2…………………
… 

                    

1.3.2.3…………………
… 

                    

1.3.3 
Εκσυγχρονισμός 

δικτύου 

ύδρευσης 

1.3.3.1 Αντικατάσταση 
κεντρικού αγωγού 
τροφοδοσίας 
αντλιοστασίου – 
δεξαμενής  Δ3                                    

1.3.3.2   Αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων στην 
ευρύτερη περιοχή 
Ροδόπολης.                       

1.3.3.3 Κατασκευή νέας 
δεξαμενής στη θέση 
Διονυσοβούνι 

                    

    1.3.3.4  ΄Ερευνα για την 
ανεύρεση νέων πηγών 
νερού - γεωτρήσεις  

                    

    1.3.3.5  Συντηρήσεις – 
Επεκτάσεις  δικτύου 
ύδρευσης 

                    

    1.3.3.6  Επισκευή και 
συντήρηση κτιρίων 
δεξαμενών και 
αντλιοστασίου .                      

Μέτρο 1.4: Αστική 

ρύπανση 

1.4.1: Μείωση – 

αντιμετώπιση της 
αστικής 

ρύπανσης και 

βελτίωση της 

ποιότητας ζωής  

1.4.1.1 

                    

1.4.1.2…………………
… 

                    



1.4.1.3…………………
… 

                    

1.4.2: Ενίσχυση 
της ανακύκλωσης 

1.4.2.1 Πρόγραμμα 
ανακύκλωσης και 
οικιακής και δημοτικής 
κομποστοποίησης                      

1.4.2.2 Εκμετάλλευση 
του τρίμματος που 
παράγεται από τον 
κλαδοφάγο, το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει 
πηγή εσόδων για το 
Δήμο.                     

1.4.2.3…………………
… 

                    

1.4.3: Βελτίωση 

επιπέδου 
καθαριότητας της 

πόλης 

1.4.3.1 Σταθμός 
μεταφόρτωσης στο 
Δήμο 

                    

1.4.3.2 Εκσυγχρονισμός 
μηχανημάτων 

                    

1.4.3.3 Ενίσχυση των 
Δημ.Κοινοτήτων με 
μηχανήματα 

                    

1.4.4: Βελτίωση 

υποδομών 

καθαριότητας και 
διαχείρισης 

στερεών 

αποβλήτων 

1.4.4.1…………………
… 

                    

1.4.4.2…………………
… 

                    

1.4.4.3…………………
… 

                    

Μέτρο 1.5: 

Ενέργεια 

1.5.1: Έργα ΑΠΕ 

και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας 

1.5.1.1 Τοποθέτηση  
φωτοβολταϊκών στη 
στέγη του Δημοτικού  
Σχολείου  Ροδόπολης 
και της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων 

                    

1.5.1.2   Αντικατάσταση 
των φωτιστικών 
σωμάτων του δημοτικού 
φωτισμού με φωτιστικά 
σώματα τύπου LED                     

1.5.1.3 Εγκατάσταση 
συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας                     

Άξονας 2: 

Κοινωνική 

Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και 
Άθλητισμός 

    

                    

Μέτρο 2.1: 

Κοινωνικά θέματα 

2.1.1: Βελτίωση 

και επέκταση 

κοινωνικών 

υπηρεσιών  για 
νήπια, νέους, 

γυναίκες, 

ηλικιωμένους, 

ΑΜΕΑ 

2.1.1.1…………………
… 

                    

2.1.1.2…………………
… 

                    

2.1.1.3…………………
… 

                    

2.1.2:  
Κοινωνική 

ενσωμάτωση και 

στήριξη ευπαθών 

ομάδων 
πληθυσμού 

2.1.2.1…………………
… 

                    

2.1.2.2…………………
… 

                    

2.1.2.3…………………
… 

                    

2.1.3: 

Δημιουργία νέων 
χώρων 

κοινωνικής 

πρόνοιας και 

συντήρησης 
υφιστάμενων 

2.1.3.1 Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού  

                    

2.1.3.2 Δημιουργία 
ΚΑΠΗ στη Δημοτική 
Κοινότητα Ροδόπολης 

                    

  

                    

Μέτρο 2.2: 

Παιδεία/ Νεολαία 

2.2.1: Επέκταση, 

συντήρηση και 
επισκευή 

σχολικών κτιρίων 

2.2.1.1…………………
… 

                    

2.2.1.2…………………
… 

                    



2.2.1.3…………………
… 

                    

2.2.2: Ανέγερση 
νέων κτιρίων για 

τη στέγαση 

σχολείων 

2.2.2.1  . Ανέγερση 
Γυμνασίου Ροδόπολης    

                    

2.2.2.2…………………
… 

                    

2.2.2.3…………………
… 

                    

2.2.3: Ενίσχυση 

νέων θεσμών και 
δραστηριοτήτων 

για την παιδεία / 

νεολαία 

2.2.3.1…………………
… 

                    

2.2.3.2…………………
… 

                    

2.2.3.3…………………
… 

                    

Μέτρο 2.3: 
Πολιτισμός 

2.3.1: 
Συντήρηση, 

αναβάθμιση και 

επέκταση  

πολιτιστικών 
υποδομών και 

εξοπλισμού 

2.3.1.1 Eπέκταση  
καταστήματος δημοτικής 
Κοινότητας  με στόχο να 
λειτουργήσει και ως 
πολιτιστικό κέντρο ή 
εύρεση κατάλληλου 
χώρου για το σκοπό 
αυτό                                

2.3.1.2…………………
… 

                    

2.3.1.3…………………
… 

                    

2.3.2: Ανάπτυξη 
και προώθηση 

πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, 

καλλιτεχνικής 
παιδείας και 

ανάδειξη 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

2.3.2.1 Πραγματοποίηση 
παραδοσιακών 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων: Α) 
Φεστιβάλ παραδοσιακής 
μουσικής, χορού και 
λαικής τέχνης Β) 
εκδρομών σε περιοχές 
με παραδοσιακό 
ενδιαφέρον Γ) 
παραδοσιακών γλεντιών 
για την ανάδειξη των 
εθίμων Δ) ιστορικών 
εκδηλώσεων που να 
αφορούν την διαδρομή 
της δημοτικής μουσικής 
και της τέχνης στην 
πορεία του χρόνου                     

2.3.2.2…………………
… 

                    

2.3.2.3…………………
… 

                    

  2.4.1. 

Εξωραϊσμός 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων, 

συντήρηση και 
φύλαξη των 

υφιστάμενων 

χώρων και 

δημιουργία νέων 

2.4,1.1. Βελτίωση 
Αθλητικών 
εγκαταστάσεων  

                    

2.4.1.2  ΄Αρση  των 
περιορισμών για την 
δημιουργία Αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην 
περιοχή του  ΑΪ Γιάννη.                     

2.4.1.3  Κατασκευή 
ανοικτού γηπέδου 
basket, tennis, σε 
δημοτικό οικόπεδο στην 
περιοχή της Γαλήνης 
(Αγ. Ιωάννου & 
Κεφαλληνίας)                     

2.4.2. 
Αναβάθμιση, 

διεύρυνση των 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

και ενίσχυση 
σχολικού, 

μαζικού και 

αγωνιστικού 

αθλητισμού 

2.4.2.1 Διεξαγωγή από 
το Δήμο αθλητικών 
δραστηριοτήτων κατά τη 
θερινή περίοδο (camp)                     

2.4.2.2…………………
… 

                    

2.4.2.3…………………
… 

                    

Άξονας 3: Τοπική 
οικονομία - 

Απασχόληση 

    

                    

Μέτρο 3.1: 

Απασχόληση 

3.1.1. Μείωση 

της ανεργίας  

3.1.1.1…………………
… 

                    



3.1.1.2…………………
… 

                    

3.1.1.3…………………
… 

                    

Μέτρο 3.2: Τοπική 

οικονομία 

3.2.1: Ενίσχυση 

επιχειρηματικότη

τας υψηλού 
επιπέδου 

3.2.1.1…………………
… 

                    

3.2.1.2…………………
… 

                    

3.2.1.3…………………
… 

                    

Άξονας 4: 

Εσωτερική 

Ανάπτυξη του 

Δήμου 

    

                    

Μέτρο 4.1: 

Διαδικασίες 

οργάνωσης, 

διοίκησης και 

ενίσχυση των 
Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

4.1.1. 

Αναδιοργάνωση 

υπηρεσιών / 

νομικών 

προσώπων 

4.1.1.1…………………
… 

                    

4.1.1.2…………………
… 

                    

4.1.1.3…………………
… 

                    

4.1.2. 
Επιμόρφωση  

υπαλλήλων και 

αιρετών 

4.1.2.1…………………
… 

                    

4.1.2.2…………………
… 

                    

4.1.2.3…………………
… 

                    

4.1.3. Εισαγωγή 

σύγχρονων 

διαδικασιών 
προγραμματισμο

ύ, 

παρακολούθησης 

και αξιολόγησης 
της λειτουργίας  

του Δήμου. 

4.1.3.1…………………
… 

                    

4.1.3.2…………………
… 

                    

4.1.3.3…………………
… 

                    

4.1.4. (Σύστημα 

διαχείρισης και 

ποιότητας 

παρεχόμενων 
υπηρεσιών (ISO) 

-Πιστοποίηση  

διαχειριστικής 

επάρκειας  
Δήμου) 

4.1.4.1…………………
… 

                    

4.1.4.2…………………
… 

                    

4.1.4.3…………………
… 

                    

4.1.5. Βελτίωση 

της 

παραγωγικότητας 

των υπηρεσιών 

και της 
εξυπηρέτησης 

των πολιτών με 

την αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. 

4.1.5.1…………………
… 

                    

4.1.5.2…………………
… 

                    

4.1.5.3…………………
… 

                    

Μέτρο 4.2 : 
Διαδικασίες 

βελτίωσης της 

σχέσης του Δήμου 

με τους πολίτες και 

ανάπτυξη 
συνεργασιών 

4.2.1. Ανάπτυξη 
διαδικασιών 

διαφάνειας, 

αμφίδρομης 

επικοινωνίας και 

συμμετοχής των 
πολιτών – 

συνεργασίες 

4.2.1.1…………………
… 

                    

4.2.1.2…………………
… 

                    

4.2.1.3…………………
… 

                    

Μέτρο 4.3 : 

Δημοτική περιουσία 

και συνθήκες 

εργασίας 

4.3.1. 

Ορθολογικότερη 

αξιοποίηση  

δημοτικής 

περιουσίας αρχής 
γεννωμένης με 

την καταγραφή 

της  

4.3.1.1…………………
… 

                    

4.3.1.2…………………
… 

                    

4.3.1.3…………………
… 

                    



4.3.2.  Επισκευή 

και συντήρηση 

των δημοτικών 
κτιρίων, 

βελτίωση των 

συνθηκών 

εργασίας  του 

προσωπικού και 
συγκέντρωση 

των υπηρεσιών 

σε ενιαίο 

δημοτικό κτίριο    

4.3.2.1   Συντήρηση  και 
επισκευή καταστήματος 
δημοτικής Κοινότητας .                                                                                                             

                    

4.3.2.2…………………
… 

                    

4.3.2.3…………………
… 

                    

4.3.3 
Χωροθέτηση και 

δημιουργία 

αμαξοστασίου για 

τη στέγαση του 
ανθρώπινου 

δυναμικού και 

του 

μηχανολογικού 
εξοπλισμού της 

υπηρεσίας 

καθαριότητας  

4.3.3.1…………………
… 

                    

4.3.3.2…………………
… 

                    

4.3.3.3…………………
… 

                    

Μέτρο 4.4 : 

Προστασία και 
ασφάλεια της ζωής 

και της περιουσίας 

των πολιτών 

4.4.1.Βελτίωση 

της υπηρεσίας 
της Δημοτικής 

αστυνομίας 

4.4.1.1…………………
… 

                    

4.4.1.2…………………
…                     

4.4.1.3…………………
…                     

4.4.2. 

Βελτιστοποίηση 
μηχανισμών 

αντιμετώπισης 

κινδύνων από 

φυσικά αίτια 

4.4.2.1…………………
…                     

4.4.2.2…………………
…                     

4.4.2.3…………………
… 

                    

 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Παπαβασιλείου Καλλιόπη η οποία ανάγνωσε τις προτάσεις όπως αυτές 

φαίνονται στην με υπ’ αρ. πρωτ. 40149/18-12-2014 συνημμένη δισέλιδη επιστολή που κατατέθηκε εγκαίρως. 

Κατόπιν η κα Νικολοπούλου Δήμητρα πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής σχετικά με το Νηπιαγωγείο  

Ροδόπολης  

α) Να κατασκευαστεί δεύτερη τουαλέτα στην τάξη του κλασικού τμήματος διότι η μία τουαλέτα κρίνεται 

ανεπαρκής και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια. 

β) Να προστεθούν προστατευτικά καλύμματα στα σώματα που βρίσκονται στις αίθουσες του 

Νηπιαγωγείου για την ασφάλεια των μικρών παιδιών και, 

γ) Να απομακρυνθούν οι μοκέτες από τις αίθουσες και να αντικατασταθούν με άλλου είδους κατάλληλο 

υλικό (laminate).  

Ο κος Στεφανάκης Βασίλειος επίσης ανάγνωσε τις προτάσεις του Συλλόγου του όπως αυτές φαίνονται 

στην με υπ’ αρ. πρωτ. 40150/18-12-2014 συνημμένη δισέλιδη επιστολή που κατατέθηκε έγκαιρα. 

      Στη συνέχεια ο κος Γούλας Δημήτριος λαβών το λόγο πρότεινε τη δημιουργία αρχείου της 

σαρακατσάνικης παράδοσης στην πόλη μας. 

       Τέλος, προτάσεις κατέθεσαν οι Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης & Διάσωσης Ροδόπολης όπως 

αυτές φαίνονται στην με υπ’ αρ. πρωτ. 106/18-12-2014 συνημμένη δισέλιδη επιστολή χωρίς όμως να 

παραβρεθεί κάποιος εκπρόσωπος τους. 

 

       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τις προτάσεις των φορέων της Δημοτικής Ενότητας 

Ροδόπολης, 

 

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

             Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 όπως προτάθηκε και εγκρίθηκε από το τοπικό συμβούλιο 

συμπεριλαμβανομένου και των προτάσεων των κοινωνικών φορέων. 

 

 

 

 

 



Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 14/2014 

    

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                                Τα  Μέλη 

    Ροδόπολης 

                  1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                              2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                           

  

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  18  - 12  - 2014 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 


