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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30-07-2018 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 61/24-07-2018 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, για συζήτηση
& γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών στην περιοχή της
Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης, για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση ή μη παραχώρησης δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται
στην οδό Καραϊσκάκη, αρ. 13 της Δ.Κ. Ροδόπολης στην εταιρεία “Alpha
Domus Α.Τ.Ε”.
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 :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
Σεϊντής Δ. Παναγιώτης
Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος
Κλεφτάκης Βασίλειος
Πολύζου Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ.4 & 5 του Ν.3852/2010 το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού
χαρακτήρα ανάλογα με της ανάγκες της και σε αυτό καλούνται επίσης να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους και εκπρόσωποι των διαφόρων κοινωνικών φορέων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων που κλήθηκαν
παραβρέθηκαν:
1. Η κα Παπαβασιλείου Καλλιόπη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ροδόπολης “Η
ΕΣΤΙΑ”.

2. Ο κ. Γούλας Δημήτριος, Πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου
“ΤΟ ΡΟΔΟ”.
3. Ο κ. Στεφανάκης Βασίλειος, πρώην Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου Τσομίδη Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο
Συμβούλιο ότι με το με αρ. Πρωτ. 23126/6-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, καλούμαστε και φέτος να υποβάλλουμε τις
προτάσεις μας σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών της
περιοχής μας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Διονύσου
για το έτος 2019. Δεδομένου ότι οι προτάσεις μας των προηγούμενων ετών δεν
υλοποιήθηκαν, οι νέες προτάσεις για έργα και μελέτες στην περιοχή της Ροδόπολης
παραμένουν στο σύνολό τους όπως οι προηγούμενες. Πιο συγκεκριμένα
προτείνονται:
Α. ΕΡΓΑ
1. Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς επί της οδού Καραϊσκάκη &
Μαραθωνομάχων.
2. Η αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου στην ευρύτερη περιοχή της
Ροδόπολης.
3. Η τοποθέτηση μπαρών προστασίας για πεζούς & η διαμόρφωση του ήδη
υπάρχοντος πεζοδρομίου (ώστε να έχει συνέχεια) στη συμβολή των οδών
Λεωφ. Ροδοπόλεως & Καραϊσκάκη μέχρι το ύψος του Προφήτη Ηλία.
4. Η επισκευή των δασικών οδών.
5. Η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Παλαιοσταμάτας.
6. Ο ηλεκτροφωτισμός (όπου απαιτείται) & η ασφαλτόστρωση στην οδό
Αθανασίου Διάκου.
7. Η κατασκευή πεζοδρομίων, όπου αυτό απαιτείται.
8. Η κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού
κρουνού στον Αϊ- Γιάννη (θέση Νεκροταφείο).
9. Η αισθητική και πρακτική αναβάθμιση των στάσεων των λεωφορείων του
Ο.Α.Σ.Α (με κατασκευή ξύλινων ή μεταλλικών ή πέτρινων κλειστών
στάσεων).
10. Η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης.
11. Η κατασκευή πέτρινων παγκακιών & η επισκευή μαρμάρινων πλακιδίων στην
Κεντρική Πλατεία Ροδόπολης
12. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Δ.Κ. Ροδόπολης.
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Β. ΜΕΛΕΤΕΣ
Αναθεώρηση γενικού Πολεοδομικού Ροδόπολης.
Εκπόνηση μελέτης “Σύνταξη Ρυμοτομικού Σχεδίου του Οικισμού στη θέση
Μπάλα της Κοινότητας Ροδόπολης και των επεκτάσεών του”.
Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή.
Τοπογραφικές εργασίες σε περιοχή εντός οικισμού και στην ευρύτερη περιοχή
της Ροδόπολης.
Τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης του ρέματος της περιοχής Νέας
Αιολίδας.
Περιβαλλοντικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Πολύζου πρότεινε τα (4 & 5) περί επισκευής των δασικών οδών και ανάπλασης του
κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Παλαιοσταμάτας, ενώ από τους φορείς ο κ.
Γούλας Δημήτριος εισηγήθηκε την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου στο εξωκλήσι
του Άϊ – Γιάννη. Ο κ. Στεφανάκης Βασίλειος επισήμανε την ανάγκη πολεοδόμησης
της περιοχής κατά τους σημερινούς ισχύοντες νόμους ενώ πρότεινε την αναμονή μας
για τους δασικούς χάρτες. Η κ. Παπαβασιλείου Καλλιόπη καλύφθηκε από τους
παραπάνω συνομιλητές.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ροδόπολης, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και εισάκουσε τις προτάσεις των φορέων και της τοπικής Συμβούλου της
Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης

Εισηγείται Ομόφωνα
Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, όπως προτάθηκε και εγκρίθηκε από το
τοπικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων της Δημοτικής
Συμβούλου κ. Πολύζου Δήμητρας και των κοινωνικών φορέων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 8/2018

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας
Ροδόπολης

Τα Μέλη
1. ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

2. ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 07 - 08 - 2018
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας
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