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Από το πρακτικό της   26 -4-2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα 26-4-2012   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.  74/20-4-2012 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  :  Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη διόρθωσης – ένστασης ως 
προς το εμβαδόν των εν λόγω δικαιωμάτων – ακινήτων της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδόπολης.  
 Θέμα 2ο  : Αίτηση των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας 
Θεοδώρου Ευαγγελίας & Πολύζου Δήμητρας, για ενημέρωση αναφορικά με την 
ανέγερση Γυμνασίου . 
Θέμα 3ο : Αίτηση του κ. Ρεμαντά Χρήστου  για χορήγηση παροχής ύδρευσης  σε 
εκτός σχεδίου περιοχή. 
  
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 κ. Ν. Πέππας. 
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 8/2012 



 Θέμα 2ο :  Αίτηση των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας 
Θεοδώρου Ευαγγελίας & Πολύζου Δήμητρας, για ενημέρωση αναφορικά με την 
ανέγερση Γυμνασίου .  
  Oι σύμβουλοι της Δημ. Κοινότητας Ροδόπολης κα Θεοδώρου Ευαγγελία και 
Πολύζου Δήμητρα με την από 19 -4-2012 αίτησή τους επανέρχονται στο από 22-
3-2012 προγενέστερο αίτημά  τους και  ζητούν να ενημερωθούν αναφορικά με 
την ανέγερση Γυμνασίου στη Δημοτική Κοινότητα. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα 
θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αιτούν να συζητηθεί στη συνεδρίαση του 
Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης για το μήνα Απρίλιο , 
ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του Συμβουλίου για τις πρωτοβουλίες που η 
δημοτική αρχή έχει λάβει προκειμένου να χτιστεί  Γυμνάσιο στο χώρο που ήδη 
έχει αγοραστεί γι΄αυτό το σκοπό. 
O Πρόεδρος  αναφερόμενος στο αίτημα των κ. συμβούλων  κάνει γνωστά τα 
εξής: 
  Η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του συντελεστή 
δόμησης για το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει προσβληθεί από τις Νέες Δρυάδες 
στην επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Μόλις παρθεί τελική απόφαση θα προωθηθεί  το αίτημα τροποποίησης του 
συντελεστή δόμησης στο ΣΧΟΠ. 
  ΄Υστερα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε , το συμβούλιο  έλαβε  
υπόψη του : 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Την από 19-4-2012  αίτηση των συμβούλων κας Θεοδώρου Ευαγγελίας &  
Πολύζου Δήμητρας   για ενημέρωση αναφορικά με την ανέγερση Γυμνασίου .                  
3]  Την ενημέρωση που έγινε από τον  Πρόεδρο για το παραπάνω θέμα. 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

                               
                                  Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  26  - 4  -2012 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
                          
  
                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ 
 
 



 
 


