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Από το πρακτικό της 31-03-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου 

του έτους 2016 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. 22/24-03-2016 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 : «Χωροθέτηση χημικών τουαλετών για χρήση από οδηγούς των αστικών 

συγκοινωνιών». 

     

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            1] Κλεφτάκης Βασίλειος. 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. 

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

είπε στο Συμβούλιο ότι η ΕΠΖ του Δ-Διονύσου με το υπ΄αρ.πρωτ. 4637/25-02-2016 έγγραφό 

της ζητά από τις Δημοτικές Κοινότητες να υποδείξουν πιθανές θέσεις για δημόσιες τουαλέτες 

σε δημόσιους χώρους και ειδικότερα για τους οδηγούς των λεωφορειακών γραμμών που 

διέρχονται από τις Δημοτικές Κοινότητες και οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συνθήκες 

υγιεινής που βιώνουν και για το λόγο αυτό ζητούν να τοποθετηθούν οικίσκοι υγιεινής 

(χημικές τουαλέτες). 

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2
δ 

& η   του Ν. 3852/2010 το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με 

δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τη 

συντήρηση και καθαριότητα των δημοτικών …και γενικά όλων των κοινόχρηστων και 



κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας καθώς και για την προστασία της 

δημόσιας υγείας , της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και το υπ΄ αρ. πρωτ.4637/25-2-2016 

διαβιβαστικό με την συνημμένη υπ΄αρ. 5/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο 

Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Συμβουλίου τη μη χωροθέτηση και τοποθέτηση οικίσκων 

υγιεινής (χημικές τουαλέτες) στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης για τις αστικές 

συγκοινωνίες διότι η λεωφορειακή γραμμή 507 του ΟΑΣΑ δεν αποτελεί ούτε αφετηρία αλλά 

ούτε και τέρμα για τη Ροδόπολη παρά μόνο πέρασμα από όπου διέρχεται το λεωφορείο και 

τερματίζει στη διπλανή κοινότητα Σταμάτας. 

Εκείνο όμως που κρίνουμε απαραίτητο είναι να χωροθετηθούν και στη συνέχεια να 

τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες α) στο Νεκροταφείο Ροδόπολης και β) στη Λαϊκή Αγορά 

της Ροδόπολης η οποία γίνεται κάθε Τρίτη προκειμένου και στις δύο περιπτώσεις να 

εξυπηρετούνται τόσο οι δημότες όσο και οι επισκέπτες αλλά το κυριότερο να διατηρείται η 

καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και να προστατεύεται η δημόσια υγεία όλων. 

    Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος 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. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 3/2016 

    

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                                            

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  31  - 03  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


