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Από το πρακτικό της 27-09- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα 27-09-2012  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. 
154/21-09- 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 : Αίτηση του κ. DAUTAJ  THOMA  για  την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας του  καταστήματός του ‘’ Κομμωτηρίου ( περιποίησης 
χεριών  &  ποδιών  ) και κατά τις Κυριακές .
Θέμα 2Ο :  Αξιοποίηση του πηγαδιού της πλατείας παλαιάς Σταμάτας.
Θέμα 3Ο :   Αίτημα στον Ο.Α.Σ.Α. για την επανατοποθέτηση στεγάστρου  
στη στάση   Προφήτη Ηλία - προς Ζηρίνειο   και επαναλειτουργία της 1ης 
στάσης Σταμάτας - προς Ζηρίνειο  για την καλλίτερη εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού που χρησιμοποιεί τη λεωφορειακή γραμμή 507 « 
Ζηρίνειο – Ροδόπολη- Σταμάτα ». 

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 Ροδοπόλεως κ. Πέππας 
Νικόλαος.
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  20/2012
Θέμα 3ο : :   Αίτημα στον Ο.Α.Σ.Α. για την επανατοποθέτηση 
στεγάστρου   στη στάση   Προφήτη Ηλία - προς Ζηρίνειο   και 
επαναλειτουργία της 1ης στάσης Σταμάτας - προς Ζηρίνειο  για την 
καλλίτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που χρησιμοποιεί τη 
λεωφορειακή γραμμή 507 « Ζηρίνειο – Ροδόπολη- Σταμάτα ». 

Για το 3ο εντός ημερήσιας διάταξης θέμα , ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
   Κατά την εκτέλεση έργων στο Λεωφ. Ροδοπόλεως στο ύψος της  
στάσης του Προφήτη Ηλία – προς Ζηρίνειο αφαιρέθηκε στέγαστρο του 
Ο.Α.Σ.Α. , το οποίο δεν  επανατοποθετήθηκε , με αποτέλεσμα το 
επιβατικό κοινό που χρησιμοποιεί τη λεωφορειακή γραμμή 507 
«Ζηρίνειο – Ροδόπολη- Σταμάτα » να ταλαιπωρείται κατά την αναμονή 
του  από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 
μας ( βροχές, καταιγίδες  κλπ ) . Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να 
εισηγηθούμε στο Δήμο να προβεί στις σχετικές ενέργειες  προς τον 
Ο.Α.Σ.Α.  για την τοποθέτηση στεγάστρου στην στάση Προφήτη Ηλία – 
προς Ζηρίνειο.
  Επίσης μετά τη λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη  στη 
διασταύρωση λεωφ. Σταμάτας και λεωφ. Ροδοπόλεως, η  1η στάση 
Σταμάτας – προς Ζηρίνειο δεν λειτουργεί. Η εν λόγω στάση 
εξυπηρετούσε και κατοίκους της Δημοτικής μας Κοινότητας , οι οποίοι 
επιθυμούν την επαναλειτουργία της.  Κρίνεται απαραίτητο να γίνει  η 
μεταφορά της στάσης  ( περίπου 30 -40 μ ) και να τοποθετηθεί στη 
Λεωφ. Σταμάτας και πριν τη συμβολή της με την οδό Στρατηγού 
Κουτσουμπρή.             
 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 στο Δήμο 
Διονύσου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Ο.Α.Σ.Α.για 
την επανατοποθέτηση του στεγάστρου στη στάση του Προφήτη Ηλία – 
προς Ζηρίνειο καθώς επίσης  και την επαναλειτουργία της 1ης στάσης 
Σταμάτας – προς Ζηρίνειο ( αφού μεταφερθεί περίπου 30-40 μ.) , πριν τη 
συμβολή της Λεωφ. Σταμάτας με την οδό Στρατηγού Κουτσουμπρή, για 
την καλλίτερη  εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που χρησιμοποιεί τη 



λεωφορειακή γραμμή 507 «Ζηρίνειο – Ροδόπολη- Σταμάτα ».  
        
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  27  -  09  -2012
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           
        


