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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 27-06-2014 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

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

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 55/23-06-2014 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, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

 
 Θέμα 1

ο
 : «Αγορά οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Δ.Κ. Ροδόπολης για  

Χριστοδούλου Μαρία του Αγαμέμνωνα». 

 Θέμα 2
ο
 :  «Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων στην οδό Γαλήνης, από το σημείο 

της διασταύρωσης με την οδό Κεφαλληνίας, στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης». 

 
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] Ξανθός Ιωάννης          

2] Θεοδώρου Ευαγγελία             Ο υ δ ε ί ς 

3] Παπαβασιλείου Καλλιόπη  

4] Κόκκαλης Εμμανουήλ                             

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κλεφτάκης Βασίλειος. 

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 2
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δ-Διονύσου μας έστειλε το με υπ΄αρ. πρωτ. 

10189/20-03-2014 έγγραφό της με το οποίο μας ζητά να προβούμε σε ενέργειες προκειμένου 

να γίνει η τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων στην οδό Γαλήνης, από το σημείο 

της διασταύρωσης με την οδό Κεφαλληνίας, στη Δ. Ε. Ροδόπολης. Η συγκεκριμένη Δ/νση 



έστειλε επίσης προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να μας 

δοθεί η σχετική έγκριση.  

Ο Πρόεδρος εισηγείται λοιπόν θετικά για την τοποθέτηση των απαιτούμενων στύλων 

και φωτιστικών σωμάτων στη συγκεκριμένη οδό, λόγω αναγκαιότητας διότι δεν υπάρχει 

επαρκής φωτισμός με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η διέλευση των κατοίκων και 

των πεζών κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και να αποφευχθούν κρούσματα κλοπών 

και διαρρήξεων καθώς επίσης να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των κατοίκων. 

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 : 6/2014 

    

 
 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

                                                             2.  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                        3.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

                                                             4.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                            

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  27  - 06  -2014 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ 


