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Από το πρακτικό της 30-06-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

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

την με αριθ. πρωτ. 63/24-06-2016 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 : «Αποξήλωση μεταλλικού πλαισίου στη συμβολή των οδών 

Λεωφ.Ροδοπόλεως και Αγίου Ιωάννου στη Ροδόπολη». 

     

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] Κλεφτάκης Βασίλειος            1] Ζορμπάς Ε. Απόστολος. 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. 

Πριν την έναρξη του ενός και μοναδικού θέματος της εντός ημερήσιας διάταξης  ο 

Πρόεδρος έθεσε προς το Συμβούλιο δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα : α) δωρεάν 

παραχώρηση δικαιώματος απλού τάφου δεκαετούς ταφής στον τέως Πρόεδρο της πρώην 

Κοινότητας Ροδόπολης κο Μπιμπίκο Χρήστο ο οποίος απεβίωσε στις 26-06-2016 και β) τέλη 

ταφής για τον θανόντα Μυρισιώτη Ηλία και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθούν ως 

κατεπείγοντα. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα ότι τα θέματα 

είναι κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν. 

Ο Πρόεδρος λαβών το λόγο είπε για το 1
ο
  θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ότι ο 

θανών είχε διατελέσει Πρόεδρος της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης κατά την περίοδο 1983-

1986. 



Υπηρέτησε το αξίωμα του Προέδρου με αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια. Αγωνίστηκε 

για την ολοένα καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και η συμβολή του ήταν 

πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του τόπου μας.  

Για τη συμμετοχή του στα κοινά καθώς και στην πολύτιμη προσφορά του στην 

επίλυση των τοπικών προβλημάτων της περιοχής μας αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 24 

(αριθμ. απόφασης 15/1997) του κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου Κοινότητας 

Ροδόπολης, ο Πρόεδρος  εισηγείται και προτείνει να του παραχωρηθεί δωρεάν απλός τάφος 

δεκαετούς ταφής και 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 για την παραχώρηση δωρεάν απλού τάφου 

δεκαετούς ταφής στον τέως Πρόεδρο της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 8/2016 ΕΗΔ. 

    

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΪΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                                            

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  30  - 06  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


