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Από  το  πρακτικό  της  19-11-2014  συνεδρίασης  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Ενότητας Ροδοπόλεως.

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου 
του  έτους  2014  ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  18:30  μ.μ.  το  Συμβούλιο  της 
Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  96/14-11-2014  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της 
Δημοτικής  Ενότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής 
Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 
Ν*  3852/2010,  για  συζήτηση  &  γνωμοδότηση των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας 
διάταξης:

    ΘΕΜΑ  1ο   : Αίτημα Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης & Διάσωσης Ροδόπολης για 
παραχώρηση άδειας  για τοποθέτηση οικίσκου.

    ΘΕΜΑ  2ο  :  Αίτηση xxxxxxxxx για απαλλαγή τελών  ταφής.
    ΘΕΜΑ  3ο  :  Λειτουργία υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών).
    ΘΕΜΑ 4ο :  Πρόταση του Μουσικοχορευτικού  Συλλόγου  Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟΔΟ» για 

συλλογή  καταγραφή  λαογραφικών  στοιχείων  των  Σαρακατσάνων  του  Δ-
Διονύσου & αναπαράσταση εθίμου (γάμου) σε καλοκαιρινή εκδήλωση.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της 
Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 
Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης        
2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος                   Ουδείς 
3] Κλεφτάκης Βασίλειος                           
4] Πολύζου Δήμητρα

Στη  συνεδρίαση  ήταν  παρών  και  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Ενότητας  Ροδόπολης  κος  Κόκκαλης  Εμμανουήλ,  καθώς  επίσης  η  κα  Μαγγίνα  Στέλλα  – 
Σοφία,  αντ/ρχος  Οικονομικής  Διαχείρισης  &  Δ.Ε.  Ροδόπολης,  ο  κος  Κανατσούλης  Ι.,  
Δημοτικός  Σύμβουλος  Δ-Διονύσου  και  ο  κος  Καλαφατέλης Ι.,  πρώην Δήμαρχος  και  νυν 
Δημοτικός Σύμβουλος Δ-Διονύσου.

Στη  συνεδρίαση  αυτή  κρατήθηκαν  τα  πρακτικά  από  την  υπάλληλο  του  Δήμου 
Διονύσου Τσινικάλη Ελένη.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.



Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 3o θέμα  της  εντός  ημερήσιας  διάταξης  είπε στο 
Συμβούλιο  ότι  με  την  υπ΄αρ.  πρωτ.  34579/30-10-2014  πρόσκληση  της  Ε.Π.Ζ.  του  Δ-
Διονύσου η οποία απευθύνεται προς όλες τις Δ.Κ. ζητά να επανεξεταστεί το θέμα των 
λαϊκών αγορών.

Στα όρια της Δ.Κ.Ροδόπολης λειτουργεί μία λαϊκή αγορά, κάθε Τρίτη, από την 
οποία εξυπηρετούνται πολλοί κάτοικοι της κοινότητας και δεν υπάρχει καμία σκέψη να 
μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο. Το κυριότερο πρόβλημα που υπήρχε μέχρι και πριν 
από μία εβδομάδα ήταν η έλλειψη χημικής τουαλέτας για τις ανάγκες των πωλητών, κάτι 
για το οποίο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πλευράς κατοίκων των οποίων τα σπίτια 
τους βρίσκονται μπροστά στη λαϊκή. Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τον υπεύθυνο 
της λαϊκής το πρόβλημα λύθηκε άμεσα με την τοποθέτηση μίας χημικής τουαλέτας.

Επίσης,  όσον  αφορά  τον  τομέα  της  καθαριότητας  και  σε  επικοινωνία  που  θα 
έχουμε μαζί τους, θα προτείνουμε το σωματείο τους να αναλάβει να μοιράσει σακούλες 
προκειμένου κάθε πωλητής να συγκεντρώσει τα απορρίμματα του, ώστε να διευκολύνει 
τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  στο  να  απομακρύνουν  τα  απορρίμματα.  Επίσης,  σε  ειδικές 
σακούλες θα πρέπει να συγκεντρώνονται τα φελιζόλ, κασόνια, χάρτινα κιβώτια στα οποία 
κυρίως τοποθετούν τα προϊόντα οι ψαράδες και τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται 
στην ανακύκλωση.

Πέραν της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και σύμφωνα με το έγγραφο της Ε.Π.Ζ. 
δεν προτείνεται κάποια άλλη χωροθέτηση αγορών με την ευκαιρία πανηγύρεων και άλλων 
τοπικών αγορών και εκδηλώσεων (στάσιμο και υπαίθριο εμπόριο).

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος  εισηγείται  για  τη λειτουργία της  λαϊκής 
αγοράς ως έχει και καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

                               Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α
    
             Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.
            
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 12/2014
   

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη
   Ροδόπολης

                1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                           2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                        3.  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη  19  - 11  - 2014

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ


