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Από το πρακτικό της   10 -5-2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  10-5-2012   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.  85/4-5-2012 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 στο κατωτέρω  θέμα της ημερήσιας δ/ξης: 
 Θέμα 1ο  :  Υποστήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης για την λειτουργία 
του προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης. 
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 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 10/2012 
 Θέμα 1ο :   Υποστήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης για την λειτουργία 
του προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης.  
Για το 1ο εντός ημερήσιας διάταξης  θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
  Στις 26-4-2012 μας  κοινοποιήθηκε   έγγραφο από τον Α.Σ. Ροδόπολης με θέμα  
« Πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης  2012 », που αναφέρει 
τα εξής: 
Όπως γνωρίζετε ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ( Τμήμα Βόλλευ ) 
διοργανώνει τα 4 τελευταία χρόνια με την λήξη της σχολικής περιόδου 
καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 



Το πρόγραμμα ήταν υπό την αιγίδα της Κοινότητας Ροδόπολης ενώ τον 
τελευταίο χρόνο υπό την αιγίδα του Δήμου Διονύσου. Παρόμοια προγράμματα 
διοργανώνουν και άλλοι φορείς του Δήμου μας τόσο στον ΄Αγιο Στέφανο όσο και 
στην ΄Ανοιξη. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως αθλητικές δραστηριότητες ( ποδόσφαιρο- 
μπάσκετ-βόλεϊ  - χαντ μπολλ – τέννις – στίβο – κολύμβηση- ιππασία ) καθώς και 
παραδοσιακούς χορούς, μοντέρνο χορό και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά κυρίως από τις περιοχές Ροδόπολης,  
Διονύσου και Δροσιάς. 
 Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε για την παραχώρηση του Κλειστού 
Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης τις πρωινές ώρες (10π.μ.- 
15.00 μ.μ. ) και τις εργάσιμες ημέρες από 18 Ιουνίου 2012 έως 13 Ιουλίου 2012. 
 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά βάση δημότες 
Διονύσου ενώ την Διοικητική ευθύνη θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο με την 
επιτροπή Διοίκησης τμήματος Βόλεϊ ενώ καθημερινά στο πρόγραμμα 
παρευρίσκεται γιατρός και νοσοκόμος. 
Την ευθύνη καθαριότητας του γυμναστηρίου θα έχει ο Α.Σ. Ροδόπολης.  
   Επίσης ο Αθλητικός Σύλλογος  ,σχετικά με το πρόγραμμα Δημιουργικής 
Απασχόλησης 2012 μας καταθέτει με δεύτερο έγγραφό του  τα παρακάτω: 

1) Πιστεύουμε πως το πρόγραμμα αναδεικνύει την δυναμική του Τοπικού 
Διαμερίσματος Ροδόπολης μαζί με τις δράσεις τόσο του Τοπικού 
Συμβουλίου όσο και των άλλων φορέων ( Α.Σ. Ροδόπολης Μπάσκετ – 
Χορευτικός Σύλλογος ΡΟΔΟ  κλπ ) . Πρόκειται εξάλλου για ένα πολύ 
επιτυχημένο θεσμό και ήδη πολλοί γονείς ρωτούν για το πρόγραμμα της 
Ροδόπολης. 

2) Το πρόγραμμα θα μπορούσε να τεθεί υπό την αιγίδα τόσο του Τοπικού 
Συμβουλίου όσο και του Συλλόγου γονέων του Δημοτικού. Ας μην 
ξεχνούμε πως τέτοιες δράσεις κάνουν το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ροδόπολης δυνατό μέσα στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου και στο 
μέλλον θα μπορούμε να αποφύγουμε ενέργειες όπως το κλείσιμο του 
σχολείου ή να επιτύχουμε το άνοιγμα ενός νέου σχολείου. 

3) Ζητάμε την βοήθεια σας με την θετική σας γνωμάτευση προς την Σχολική 
Επιτροπή όσο και στην παροχή του πούλμαν της κοινότητας ώστε το 
κόστος να παραμείνει στα περυσινά χαμηλά επίπεδα. 

4) Γνωρίζετε επίσης ότι στο πρόγραμμα προσφέρουν τις υπηρεσίες του 
κάτοικοι και δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Ροδόπολης καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής ή φοιτητές ή αθλητές του Συλλόγου. 

5) Τέλος προτείνουμε την συμμετοχή 10 μαθητών – μαθητριών του 
Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης δωρεάν ανά εβδομάδα ( σύνολο 40 
μαθητές σε όλο το πρόγραμμα ) . Η επιλογή θα γίνει από τον Σύλλογο 
Γονέων. 

               Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
          ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 



        Ως Τοπικό Συμβούλιο προτείνω να στηρίξουμε κάθε δράση η οποία  σκοπό 
θα έχει την ολοένα καλλίτερη ψυχαγωγία, αναψυχή , ευεξία , ευρωστία – υγεία – 
Φυσική κατάσταση, αγωγή και μύηση  των μαθητών στον αθλητισμό , μετά το 
κλείσιμο των σχολείων , κατά τη θερινή περίοδο. Έτσι επίσης θα ικανοποιηθεί 
και φέτος το  αίτημα των  εργαζομένων γονέων οι οποίοι επιθυμούν  να 
συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης 2012.  
      Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος ,  προτείνω να 
εισηγηθούμε στο Δήμο Διονύσου να διαθέσει στον Αθλητικό Σύλλογο 
Ροδόπολης  το λεωφορείο και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού 
Σχολείου ( κλειστό γυμναστήριο ). 
Η σύμβουλος κ. Θεοδώρου Ευαγγελία πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 
 Με αίτησή μας (Ευαγ. Θεοδώρου & Δημ. Πολύζου ) την 5η Οκτωβρίου 2011 
προς τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και κοινοποίηση προς τους 
τοπικούς Συλλόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Α.Σ. Ροδόπολης, 
είχαμε ζητήσει ενημέρωση για το πρόγραμμα δράσης προκειμένου και εμείς ως 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου  να συνδράμουμε στο έργο σας. Με λύπη μας 
όμως διαπιστώσαμε την αρνητική σας στάση απέναντί μας καθώς  δεν 
προσήλθατε στην καθορισμένη συνάντηση αλλά ούτε και απαντήσατε στην εν 
λόγω αίτησή μας. Σήμερα ζητάτε τη θετική μας γνωμοδότηση στο αίτημά σας για 
τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης. Ως μέλος του τοπικού Συμβουλίου θα ήθελα 
καταρχήν να εκφράσω τη στήριξή μου σε κάθε δραστηριότητα που προάγει τον 
πολιτισμό στη Δημοτική μας Κοινότητα, ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονίσω ότι 
καλό θα ήταν στο μέλλον να επιδείξετε μεγαλύτερη διάθεση για συνεργασία. 
  Στόχος όλων μας άλλωστε είναι η προαγωγή του πολιτισμού και η προβολή της 
Δημοτικής μας Κοινότητας. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει την συνεργασία όλων 
των πλευρών. 
  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση του συμβουλίου και ο Πρόεδρος το κάλεσε να 
αποφασίσει σχετικά.  
Το συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του : 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2 του Ν.  3852/2010  
3] Τα από 26-4-2012 έγγραφα  του Αθλητικού Συλλόγου Ροδόπολης 
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 Γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης 2012 στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης. 
Εισηγείται στο Δήμο Διονύσου να διαθέσει στον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπολης 
το λεωφορείο και στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή  να διαθέσει επίσης την 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου ( Κλειστό Γυμναστήριο ), 
με την δέσμευση του Αθλητικού Συλλόγου Ροδόπολης ότι θα αποδοθεί 
οικονομικός απολογισμός στα αρμόδια όργανα του Δήμου μετά το τέλος της 
διοργάνωσης.  



Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

                               
                                   Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  10  - 5  -2012 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
                          
  
 
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ 
 
 
 
 


