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Από το πρακτικό της 25-7- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα  25  -7-2013  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.    100/19  - 07  - 2013 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 στo κατωτέρω  θέμα της
ημερήσιας δ/ξης:

Θέμα 1ο : Αίτημα της συμβούλου της  Δημ. Κοινότητας  Ροδόπολης κ. Θεοδώρου
Ευαγγελίας  για  ενημέρωση  σχετικά  με  την  πορεία  των  έργων  που
περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου  .

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                    1.  Κόκκαλης Εμμανουήλ                          
2] Ξανθός Ιωάννης                              2.  Παπαβασιλείου Καλλιόπη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία.
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.
Ο  Πρόεδρος  έθεσε  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  το  αίτημα  –  διαμαρτυρία   της
συμβούλου της ΔΚ Ροδόπολης κας Θεοδώρου Ευαγγελίας  για την μη συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος της υποβολής ή μη ένστασης εκ μέρους του
Δήμου στο Κτηματολόγιο για το ΡΕΘΙ. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα 
ότι το θέμα είναι κατεπείγον και δέχεται να συζητηθεί.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέει ότι  σύμβουλος κα Θεοδώρου με την παρούσα
αίτηση – διαμαρτυρία καταγγέλλει την απαξίωση της δημοτικής αρχής για την
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ΔΚ Ροδόπολης της 26/4/2012 με την οποία



ζητήθηκε ομόφωνα να συζητηθεί σε δημοτικό συμβούλιο το θέμα της υποβολής ή
μη  ένστασης  εκ  μέρους  του  Δήμου  στο  Κτηματολόγιο  για  το  οικοδομικό
τετράγωνο 109 ( ΡΕΘΙ). Ο Δήμος τελικά υπέβαλε ένσταση, χωρίς όμως ούτε το
θέμα να έχει συζητηθεί σε δημοτικό συμβούλιο ούτε το Τοπικό Συμβούλιο να έχει
ενημερωθεί  γι΄  αυτή  την  ενέργεια  της  δημοτικής  αρχής.  Διερωτάται  λοιπόν  ,
ποιος ο λόγος το Τοπικό συμβούλιο να συνεδριάζει εάν οι αποφάσεις του δε
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά για θέματα που αφορούν περιουσία κατοίκων;  
Zητά , εκ νέου , το θέμα που αφορά το Ρέθι να συζητηθεί σε δημοτικό συμβούλιο
και  να  ληφθεί  απόφαση λαμβάνοντας  υπόψη και  το  γεγονός  ότι  σ΄αυτή  την
περιοχή υπάρχουν μόνιμες κατοικίες δημοτών.
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα ΡΕΘΙ είναι ένα σοβαρό κοινωνικό
ζήτημα που ταλανίζει  του κατοίκους της Ροδόπολης για πολλές δεκαετίες και
χρήζει  ιδιαίτερης  μέριμνας  από τον  Δήμο καθώς στην συγκεκριμένη  περιοχή
υπάρχουν μόνιμες κατοικίες και οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να τις χάσουν. Επίσης
υπάρχουν  ιδιοκτήτες,   οι  οποίοι  καλλιεργούν  τα  μικρά  αυτά  συμπληρώματα
κλήρων από πεντηκονταετίας και πλέον.
Στη   συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στη  σύμβουλο  κα  Θεοδώρου,  η  οποία
διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Δήμου για την
ενέργειά του να υποβάλλει ένσταση για το εν λόγω τεμάχιο 109   προκαλώντας
έτσι αναστάτωση στους ιδιοκτήτες του ΡΕΘΙ.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση & αφού έλαβε υπόψη του :
1] Την εισήγηση του Προέδρου
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010 
3] Την αίτηση – διαμαρτυρία της συμβούλου κας Θεοδώρου Ευαγγελίας
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
 Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς τον  Δήμο Διονύσου για τον τρόπο
αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος ΡΕΘΙ από την πλευρά του Δήμου και
ζητάει , εκ νέου , να συζητηθεί  το θέμα σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                             1.  ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  25  -  7  -2013
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           


