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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] Πολύζου Δήμητρα
5] Θεοδώρου Ευαγγελία
 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 16/2012.



Θέμα  2ο: Εθελοντική δενδροφύτευση  στον περίβολο του κοιμητηρίου της Δ.Κ. 
Ροδόπολης.
Για το 2ο 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 εθελοντικής 
δενδροφύτευσης στον περίβολο του Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ροδόπολης με σκοπό 
των εξωραϊσμό του χώρου.
   Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξωραϊσμός του χώρου στον περίβολο του 
νεκροταφείου προτείνω να εισηγηθούμε στο Δήμο να προβεί στην  προμήθεια 
των κατάλληλων φυτών – δενδρυλλίων που απαιτούνται  για την 
δενδροφύτευση.  Μόλις  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προμήθειας και 
μπαίνοντας στο   φθινόπωρο  να πραγματοποιήσει η Δημοτική μας Κοινότητα  
την δεντροφύτευση στον περίβολο του κοιμητηρίου.
  Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :
1] Την εισήγηση του Προέδρου
2] Την αίτηση των συμβούλων
3] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  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 για την 
προμήθεια των απαιτούμενων δενδρυλλίων, ώστε το Φθινόπωρο  να καταστεί 
δυνατή η δενδροφύτευση  στον περίβολο του κοιμητηρίου .      
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη   27 -  07  -2012
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           



        


