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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 06-07-2017 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

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

από την με αριθ. πρωτ. 52/30-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας 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 Κοινότητας Ροδόπολης, για 

συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

 
ΘΕΜΑ  1ο : «Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών στην περιοχή της 

Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου Διονύσου για  το έτος 2018». 

ΘΕΜΑ 2ο :    «Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του κανονισμού περί κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο : Αίτηση ΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧΧ για πληρωμή τελών ταφής με δόσεις. 

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση κου Σαράπη Βασιλείου για αγορά οικογενειακού τάφου στο 

Κοιμητήριο Ροδόπολης. 

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

Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)          

2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης              Ουδείς 

3] Ζορμπάς Ευάγγ. Απόστολος   

4] Κλεφτάκης Βασίλειος 

5]Πολύζου Δήμητρα    

 
Στη συνεδρίαση επίσης ήταν παρόντες ο κος Ράϊκος Δημήτριος, Αντ/ρχος 

Τ.Υ.,Υποδομών, Χωροταξίας και Ε.Π.Ζ. του Δ-Διονύσου, η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, 

Δημοτική Σύμβουλος Δ-Διονύσου καθώς και ο κος Καλαφατέλης Ι.,Δημοτικός Σύμβουλος Δ-

Διονύσου. 

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 των θεμάτων της εντός ημερήσιας διάταξης  η Τοπική Σύμβουλος 

της Δ.Κ.Ροδόπολης κα Πολύζου Δήμητρα πήρε το λόγο και έθεσε προς το Σώμα ένα (1) 

εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : Διάνοιξη – Διαπλάτυνση δασικού δρόμου 

παράλληλο της οδού Αρκαδίας και ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπείγον και πολύ σημαντικό. 

Ο Πρόεδρος λαβών το λόγο ζήτησε από το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. να 

συζητηθεί ως κατεπείγον και πολύ σημαντικό λόγω προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα ότι το θέμα είναι 

κατεπείγον και πολύ σοβαρό και δέχεται να συζητηθεί. 

Η κα Πολύζου ρώτησε αν είμαστε ενήμεροι, εάν έχει δοθεί σχετική άδεια – εντολή και 

εάν το έργο το εκτελούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν ήταν ενήμερος για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, 

επικοινώνησε με το Δήμαρχο ο οποίος τον ενημέρωσε ότι δεν έχει δοθεί σχετική άδεια. 

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας το περιστατικό και 

όπως αναλάβει περαιτέρω ενέργειες και κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν από δω και πέρα.      

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

αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, 

 

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

           Όπως ο Δήμος υποβάλλει μήνυση κατ΄αγνώστων για εργασίες οι οποίες παρανόμως 

εκτελέστηκαν σε δασικό δρόμο, ο οποίος ξεκινάει από τη συμβολή των οδών Δημοκρατίας & 

Αραχώβης και καταλήγει στη συμβολή των οδών Αρκαδίας & Άνδρου. 

 Επίσης, να ζητηθεί άδεια από το αρμόδιο Δασαρχείο να γίνουν οι απαραίτητες 

εργασίες ώστε ο δρόμος αυτός να μην είναι προσβάσιμος από οποιαδήποτε οχήματα. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 5/2017 ΕΗΔ. 

    

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                            

      4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  06  - 07  - 2017 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


