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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 ΧΧΧΧ 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 Ενότητας  : 

 
   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. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός ημερήσιας είπε στο Συμβούλιο ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 73 Β(ν) του Ν.3852/2010 για την Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 

Κ.Δ.Κ. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου με το υπ.αρ.πρωτ.18515/20-06-

2017 έγγραφό της ζητά από τις Δημοτικές Κοινότητες να υποβάλλουν τις προτάσεις για την 

κατάρτιση του Κανονισμού περί κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή και στην συνέχεια να διαβιβάσει τον Κανονισμό 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. 

Επειδή η κατάρτιση του Κανονισμού είναι απόλυτα χρήσιμη, κρίνεται αναγκαία 

τόσο η ψήφιση όσο και η εφαρμογή του. 

Προτείνεται λοιπόν ότι ο Κανονισμός περί κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Διονύσου είναι επαρκής και είναι αναγκαία τόσο η ψήφισή του όσο και η εφαρμογή 

του, η οποία θα επιφέρει : 

  Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 

  Τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων 

χώρων. 

  Τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών και πεζοδρομίων και την 

ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από το Δήμο.  

 Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη 

την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με 

ειδικές ανάγκες.  

  Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των 

κοινόχρηστων χώρων.  

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 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 : 7/2017 

  

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                         


