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25Ης  Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη                        

                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                    
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 στο 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  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.



Αριθ. αποφ. 15/2013
 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  .
  Για το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
 Η σύμβουλος της Δημοτικής μας Κοινότητας μας υπέβαλλε  την από 18-7-2013
αίτησή  της  με  την  οποία  ζητά  στη  συνεδρίαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  να
υπάρξει   ενημέρωση  για   την  πορεία  των  έργων  που  περιλαμβάνονται  στο
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και αφορούν τη Δημοτική μας Κοινότητα.
Θεωρεί  ότι  είναι  απαραίτητο  η  ενημέρωση να είναι  αναλυτική  και  να  αφορά
ξεχωριστά κάθε έργο του τεχνικού προγράμματος.
Με αφορμή το αίτημα της κ. Θεοδώρου σας καλώ να επανεξετάσουμε τα έργα
που  είχαμε  προτείνει  να  ληφθούν  υπόψη  για  την  κατάρτιση  του  τεχνικού
προγράμματος  του  Δήμου  για  το  έτος  2013,  προκειμένου  να  υποβληθούν
προτάσεις  για έργα που επείγουν και πρέπει άμεσα να εκτελεστούν.
Στη  συνέχεια ο  πρόεδρος  έκανε  αναφορά στα έργα που έχουν ενταχθεί  στο
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στα έργα που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα,
όπως η κατασκευή οστεοφυλακίου , και στα έργα που έχουν  δρομολογηθεί να
εκτελεστούν, όπως η επισκευή του κλειστού γυμναστηρίου και η  διαμόρφωση
των  αιθουσών,  που  βρίσκονται   δίπλα  στο  νηπιαγωγείο  επί  της  οδού
Καραϊσκάκη , σε παιδικό σταθμό.  Για πληρέστερη ενημέρωσή μας αναμένεται η
έγγραφη απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει να ζητηθεί από το Δήμο να εκτελεστούν τα
εξής έργα , ως αμέσου προτεραιότητας για τη Δημοτική μας Κοινότητα:

 Συλλογή  όμβριων  υδάτων  στη  συμβολή  της  Λ.  Ροδοπόλεως  &
Καραϊσκάκη – κατασκευή πεζοδρομίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

 Αντικατάσταση  κεντρικού  αγωγού  τροφοδοσίας  αντλιοστασίου  –
δεξαμενής  Δ3  ,  διότι  ο  αγωγός  είναι  παρά   πολύ  παλιός(  Φ  250
χαλύβδινος )  παρουσιάζει συχνές βλάβες  και ίσως υπάρχουν αφανείς
διαρροές με αποτέλεσμα την απώλεια νερού. 

 Συντήρηση  &  επισκευή  σχολικών   χώρων,  ενόψει  της  νέας  σχολικής
χρονιάς.

Στη  συνέχεια πήρε το λόγο η κ. Θεοδώρου η οποία είπε τα εξής: « Από την
ενημέρωσή  σας  προκύπτει  ότι  κατά  το  προηγούμενο  διάστημα  ελάχιστα
πράγματα έγιναν στη Δημοτική μας Κοινότητα αποδεικνύοντας την έλλειψη
προγραμματισμού και την αδράνεια από την  πλευρά του Δήμου».

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] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010 
3] Την αίτηση   της συμβούλου κας Θεοδώρου Ευαγγελίας



                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
 Προτείνει  και ζητά από το Δήμο – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να εκτελεστούν
στη Δημοτική  μας Κοινότητα , ως αμέσου προτεραιότητας ,  τα εξής έργα:

       Συλλογή  όμβριων  υδάτων  στη  συμβολή  της  Λ.  Ροδοπόλεως  &
Καραϊσκάκη – κατασκευή πεζοδρομίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

 Αντικατάσταση  κεντρικού  αγωγού  τροφοδοσίας  αντλιοστασίου  –
δεξαμενής  Δ3  ,  διότι  ο  αγωγός  είναι  παρά  πολύ  παλιός  (  Φ  250
χαλύβδινος  )  και  παρουσιάζει  συχνές  βλάβες   και  ίσως  υπάρχουν
αφανείς διαρροές με αποτέλεσμα την απώλεια νερού.

 Συντήρηση & επισκευή σχολικών  χώρων,  ενόψει  της έναρξης  και  της
νέας σχολικής χρονιάς.

Η σύμβουλος κα Θεοδώρου δηλώνει παρούσα στη συζήτηση, καθώς και στο
παρελθόν  έχουν γίνει   ανάλογες  συζητήσεις  και  έχουν ληφθεί  αποφάσεις
αναφορικά  με  την  προτεραιότητα  των  έργων  χωρίς  όμως  τελικά  να  γίνει
τίποτα.        

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        
                             
                                                           
                                                           
      


