
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Συνεδρίαση 8η
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                               
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ                                  Αριθ. Απόφασης   16/2013
25Ης  Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη                        

                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                    
Από το πρακτικό της    29-8- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα  29  -8-2013  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.    120/14  - 08  - 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 : Υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και εκπόνηση
μελετών  στην  περιοχή  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ροδόπολης  ,  ενόψει  της
κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Διονύσου  για το έτος 2014.

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                                   Ο υ δ ε ί ς
2]  Κόκκαλης Εμμανουήλ                          
3] Ξανθός Ιωάννης                              
4] Θεοδώρου Ευαγγελία.
5] Παπαβασιλείου Καλλιόπη
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. αποφ. 16/2013
 Θέμα 1ο : Υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και εκπόνηση
μελετών  στην  περιοχή  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ροδόπολης  ,  ενόψει  της
κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Διονύσου  για το έτος 2014.



Στη  συζήτηση  του  εν  λόγω  θέματος  παρευρέθηκαν  και  οι  εκπρόσωποι  των
κοινωνικών φορέων, ήτοι:
Η  Γραμματέας  του Συλλόγου Γυναικών  Ροδόπολης  η  «  ΕΣΤΙΑ  »  κα Θεοτόκη
Δήμητρα και ο εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου Ροδόπολης κος Ξανθός
Ιωάννης.
  Για το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
  Η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Διονύσου  με  το  υπ΄αριθ.
26155/1-8-2013  έγγραφό  της  μας   ζήτησε  να  υποβάλλουμε  προτάσεις  που
αφορούν έργα και μελέτες , ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος
του Δήμου Διονύσου για το έτος 2014 και σύμφωνα με το άρθ. 86 παρ. 4  του Ν.
3852/2010 [ ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 ]  για τη νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  παραπάνω διατάξεις  το  Τοπικό μας Συμβούλιο  θα
πρέπει   εισηγηθεί  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  με  σειρά  προτεραιότητας  ,
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων μας και τις
προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη , τις δράσεις  και τα έργα που πρέπει
να  εκτελεστούν  στην  περιοχή  της  Δημοτικής  Ενότητας  Ροδόπολης.  Στη
συνεδρίαση κλήθηκαν  και οι κοινωνικοί φορείς για την υποβολή προτάσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 86, παρ. 5 του παραπάνω Νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω  σας προτείνω  πάλι τα έργα  και τις  μελέτες που πρέπει
να εκτελεστούν  στην Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης που αν και προτάθηκαν
και το προηγούμενο έτος  δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Επισημαίνω τα εξής έργα που πρέπει να εκτελεστούν  άμεσα : 
1. Συλλογή όμβριων  υδάτων στη συμβολή της Λ. Ροδοπόλεως  & Καραϊσκάκη –
Κατασκευή πεζοδρομίου.
2. Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.
3. Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης 
4. Κατασκευή παιδικού  σταθμού .    
   Οι  σύμβουλοι  και   οι  εκπρόσωποι των παρευρισκομένων φορέων έκριναν
επιτακτική ανάγκη την εκτέλεση των προαναφερόμενων έργων και  εξέφρασαν
την δυσαρέσκειά τους για την μη εκτέλεσή τους μέχρι σήμερα.
 Ο πρόεδρος  ύστερα  από διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη τις
απόψεις  του συμβουλίου και των εκπροσώπων των φορέων,  προτείνει με σειρά
προτεραιότητας τα παρακάτω έργα και  μελέτες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Διονύσου για το έτος
2014.

   Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1. Συλλογή όμβριων  υδάτων στη συμβολή της Λ. Ροδοπόλεως  & Καραϊσκάκη –
Κατασκευή πεζοδρομίου.
2. Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.
3. Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης 
4. Κατασκευή παιδικού  σταθμού .    



5.  Συντήρηση  πλατείας 25ης Μαρτίου     
6. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας αντλιοστασίου – 
δεξαμενής  Δ3  
7. Προμήθεια τριών  πιεστικών  μηχανημάτων ( δύο για το αντλιοστάσιο  και ένα
για τη δεξαμενή ).
8. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην ευρύτερη περιοχή Ροδόπολης  .
9. Κατασκευή νέας δεξαμενής στη θέση ‘’ Διονυσοβούνι ‘
10. Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων  οι οποίες βρίσκονται στον Αϊ Γιάννη.   
11. Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που
 προκλήθηκαν  από τις θεομηνίες . [Β. φάση ].       
12. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων – ευρύτερης περιοχής.
13. Διαγράμμιση κοινοτικών οδών  -διαβάσεις πεζών .
14.  Τοποθέτηση   φωτοβολταϊκών  στη  στέγη  του  Δημοτικού   Σχολείου
Ροδόπολης και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.     
15. Επισκευή και συντήρηση κτιρίων δεξαμενών και αντλιοστασίου . 
16.  Συντήρηση  και  επισκευή  καταστήματος  δημοτικής  Κοινότητας  .
17. Eπέκταση  καταστήματος δημοτικής Κοινότητας  με στόχο να
 λειτουργήσει και ως πολιτιστικό κέντρο.           
18. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη Λεωφ. Δημοκρατίας  
19. Ανέγερση Γυμνασίου Ροδόπολης                    
20. Αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδών εντός οικισμού  
21. Συντηρήσεις – Επεκτάσεις  δικτύου ύδρευσης
22.  Βελτιώσεις –Διανοίξεις οδών 
23  Εφαρμογή της εγκεκριμένης μηκοτομής της οδού Κλεοβούλου
24. Διαμορφώσεις- δενδροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων
25. Αναπλάσεις στις εισόδους Ροδόπολης-επί οδών Ναυπλίου 
–Αραχώβης & φυσικών  πηγών  .       
26   - Φωτισμός νεκροταφείου  με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  .    
                                                              
Β.  ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Εκπόνηση μελέτης ‘’  Σύνταξη ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού στη θέση
Μπάλα της Κοινότητας Ροδόπολης και των επεκτάσεών του.
2. Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή .
3. Τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης του ρέματος περιοχής Ν. Αιολίδας         
4.  Τοπογραφικές  εργασίες  σε  περιοχή  εντός  οικισμού   και   στην  ευρύτερη
περιοχή Ροδόπολης      
5. Περιβαλλοντικές  μελέτες  στην ευρύτερη περιοχή Ροδόπολης 

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] Το υπ΄αριθ. 26155/1-8-201 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Διονύσου



4] Τις διατάξεις των άρθ. 86 παρ. 4,5 του  Ν. 3852/2010
                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
  Εκφράζει  τη  δυσαρέσκειά  του  ,  που  για  τρίτη  συνεχή  χρονιά  καλείται  να
ψηφίσει το ίδιο ακριβώς τεχνικό πρόγραμμα, χωρίς τις προηγούμενες χρονιές να
έχει εκτελεστεί κάποιο από τα προτεινόμενα έργα.  Παρόλα αυτά για τυπικούς
και  μόνο  λόγους   ψηφίζει  τις  προτάσεις  του  τεχνικού  προγράμματος  όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.
  Η σύμβουλος κα Θεοδώρου Ευαγγελία δηλώνει παρούσα κατά τη συζήτηση
του τεχνικού προγράμματος, διότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τρία τελευταία χρόνια.
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                 1.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                                           2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

                                                           4.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  29  -  8  -2013
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           
      


