
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Συνεδρίαση  6 
η
  

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                       της  23-5-2012   
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ                                 Αριθ. Απόφασης  12 /2012 

25
Ης

  Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη                         

 

 

                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     

Από το πρακτικό της 23-5- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Σήμερα 23-5-2012  ημέρα Tετάρτη  και ώρα 12.30 μ.μ.το Συμβούλιο 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 

90/23-5- 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 στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας δ/ξης: 

Θέμα 1
ο
  : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στον κ.  Νταλάκο Μιχαήλ   

Θέμα 2
ο
 : Επέκταση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – 

πλακόστρωση )  Λεωφόρου Σταμάτας   » που εκτελείται στη Δημοτική 

Κοινότητα Σταμάτας , έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημ. Κοιν. 

Ροδόπολης . 

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 και είπε 

τα εξής: 

 Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα , διότι: 

Για το 1
ο
 θέμα έχει αποβιώσει η σύζυγος του κ. Νταλάκου Μιχαήλ και  

είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ο ενταφιασμός της. 



Για το 2
ο
 θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο  « κατασκευή πεζοδρομίων ( 

κράσπεδα – πλακόστρωση )  Λεωφόρου Σταμάτας   » που εκτελείται στη 

Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας , και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η 

επέκτασή του από τα όρια της  Δ.Κ.Σταμάτας  έως την Λεωφόρο 

Ροδοπόλεως της Δ. Κ. Ροδόπολης, για την ομαλή διέλευση και ασφάλεια 

των πεζών. 

  Το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων  και δέχεται  

την συζήτησή τους. 

Αριθ. Απόφασης 12/2012 

Θέμα: « Επέκταση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – 

πλακόστρωση )  Λεωφόρου Σταμάτας   » που εκτελείται στη Δημοτική 

Κοινότητα Σταμάτας , έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημ. Κοιν. 

Ροδόπολης . »    

Για το 2
ο
 εντός ημερήσιας διάταξης  θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Διονύσου εκτελεί έργο στη 

γειτονική Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας  με τίτλο « κατασκευή 

πεζοδρομίων ( κράσπεδα – πλακόστρωση )  Λεωφόρου Σταμάτας   ». 

Επειδή η Λεωφ. Σταμάτας που  συνδέει τις δύο Δημοτικές Κοινότητες 

έχει  ένα μικρό τμήμα   250 περίπου μέτρων  που ανήκει στα διοικητικά 

μας όρια  και είναι χωρίς πλακοστρωμένα πεζοδρόμια, προτείνω να 

εισηγηθούμε στον Δήμο Διονύσου  στην υπόψη εργολαβία να 

συμπεριληφθεί το αδιαμόρφωτο τμήμα , έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως 

της Δημοτικής μας Κοινότητας για την ομαλή διέλευση και ασφάλεια 

των πεζών . 

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   

                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α  

                         -------------------------------------------- 

 Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται στη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου να συμπεριληφθεί στο έργο 

που βρίσκεται σε εξέλιξη με τίτλο  « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα 

– πλακόστρωση )  Λεωφόρου Σταμάτας   » και το μικρό τμήμα  250 

περίπου μέτρων  που ανήκει στα διοικητικά μας όρια  και είναι 

αδιαμόρφωτο ,  έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημοτικής μας 

Κοινότητας για την ομαλή διέλευση και ασφάλεια των πεζών . 

 

 

 

 

 



 

 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

                                 Ακριβές αντίγραφο 

                              Ροδόπολη  23  - 05  -2012 

                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                           Της Δημοτικής Κοινότητας 

 

 

 

                             

                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         

                              

                                                            

                                                            

         


