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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                    
Από το πρακτικό της 26-7- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα 26-7-2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 144/20-07- 2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και 
επιδόθηκε σε κάθε  ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 
3852/10 , για τη συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της 
ημερήσιας δ/ξης:
 Θέμα  1ο :  Λειτουργία παιδικού σταθμού στις αίθουσες που βρίσκονται στην 
οδό Καραϊσκάκη 2.
 Θέμα 2ο : Εθελοντική δενδροφύτευση  στον περίβολο του κοιμητηρίου της Δ.Κ. 
Ροδόπολης.
 Θέμα 3ο : Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στη Δημοτική 
Κοινότητα Ροδόπολης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  :
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                   Ουδείς
2] Κόκκαλης Εμμανουήλ
3] Ξανθός Ιωάννης
4] Θεοδώρου Ευαγγελία
5] Πολύζου Δήμητρα
 Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Ροδοπόλεως κ. Πέππας 
Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη.
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση  της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
    Αριθ. Απόφασης 15/2012.



Θέμα  1ο :  Λειτουργία παιδικού σταθμού στις αίθουσες που βρίσκονται στην οδό 
Καραϊσκάκη 2.
Για το 1ο εντός ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής :
Οι Σύμβουλοι της Δημ. Κοινότητας Ροδόπολης κ. Θεοδώρου Ευαγγελία και 
Πολύζου Δήμητρα με την από 17-7-2012 αίτησή τους ζητούν στο επόμενο 
συμβούλιο της Δημοτικής μας Κοινότητας να συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας 
παιδικού σταθμού στις αίθουσες που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 2 και οι 
οποίες χρειάζονται κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να αξιοποιηθούν για το σκοπό 
αυτό. Η λειτουργία του παιδικού σταθμού στον εν λόγω , αναξιοποίητο χώρο , θα 
εξυπηρετήσει αρκετές οικογένειες της Δημοτικής μας Κοινότητας, επιλύοντας με 
αυτό τον τρόπου το πρόβλημα της δημιουργικής απασχόλησης των μικρών 
παιδιών μας. 
 Για το εν λόγω θέμα σας αναφέρω τα εξής.
   Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας θα είναι ευχής έργο 
να λειτουργήσει και στη Δημοτική μας Κοινότητα παιδικός σταθμός που είναι 
αίτημα  των εργαζομένων μητέρων  εδώ και αρκετά χρόνια.
Πρόθεση του Δήμου Διονύσου είναι να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν 
παιδικός σταθμός στις κενές αίθουσες που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 2. 
Για τον σκοπό αυτό έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 50 
ατόμων , διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα στελεχώσουν όλους τους παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου  .
 Προτείνω να εισηγηθούμε στο Δήμο να λειτουργήσει και στη Δημοτική μας 
Κοινότητα  παιδικό σταθμό , αφού  προηγουμένως διαμορφώσει κατάλληλα το 
χώρο επί της οδού Καραϊσκάκη 2 και τον στελεχώσει  με το απαιτούμενο 
προσωπικό . Ευελπιστούμε ότι θα ικανοποιηθεί το όνειρο πολλών οικογενειών  
της  περιοχή μας.
Στη συζήτηση του θέματος παρευρέθηκε και ο  κ. Ζυγούνας , Πρόεδρος  του ν.π. 
Κοινωνική Προστασία , Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου  « Η ΕΣΤΙΑ »  
ο οποίος πήρε το λόγο και ανέπτυξε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει  το ν.π. για 
να λειτουργήσει   παιδικός σταθμός  και στη  Δημ. Κοινότητα Ροδόπολης. 
 Πρόσθεσε ότι ο χώρος επί της οδού Καραϊσκάκη  2  προσφέρεται μόνο για να 
λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός . Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία του 
παιδικού σταθμού είναι να εγκριθεί η πρόσληψη του απαιτούμενου 
προσωπικού.
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :
1] Την εισήγηση του Προέδρου
2] Την αίτηση των συμβούλων της Δημ. Κοιν. Ροδόπολης
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του  3852/2010 
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
 Εισηγείται στο Δήμο Διονύσου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες , 
προκειμένου να λειτουργήσει και στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης το 
συντομότερο δυνατόν παιδικός σταθμός, στις αίθουσες που βρίσκονται στην 
οδό Καραϊσκάκη 2.



Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  26 - 7 -2012
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           
        


