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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                     
Από το πρακτικό της 19-07-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 73/14-07-2016 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, 

καθώς επίσης και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, για 

συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : «Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών στην περιοχή της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου Διονύσου για  το έτος 2017». 

      
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. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

θέματος προσήλθε η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, αντ/ρχος Οικονομικής Διαχείρισης Δ-

Διονύσου & αντ/ρχος Δ.Ε. Ροδόπολης. 

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 ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο ότι με το υπ΄αρ. πρωτ. 17020/17-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δ-Διονύσου μας ζητήθηκε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την 

εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών της περιοχής μας για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δ-Διονύσου. 



Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπου το Συμβούλιο της 

Τοπικής Κοινότητας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού 

χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες της καθώς επίσης και το ίδιο πάλι άρθρο (86) παρ. 5 του 

ιδίου Νόμου, όπου καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τα έργα που 

πρέπει να εκτελεστούν, καλούμαστε με τη σημερινή συνεδρίαση να καταθέσουμε τις 

προτάσεις μας για τα νέα έργα και μελέτες που αφορούν την περιοχή μας για το έτος 2017 

αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής καθώς επίσης και τα 

αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας αλλά και των φορέων που εκπροσωπούνται στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Έτσι λοιπόν με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 

της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είναι όπως πιο κάτω και το οποίο ο Πρόεδρος θέτει 

υπόψη των παρισταμένων συμβούλων και των κάτωθι εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων 

της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης :  

 

α)  κο Στεφανάκη Βασίλειο, πρώην Γραμματέα του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου  

Ροδόπολης. 

 

Α. ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

 
1. Συντήρηση της εξωτερικής όψεως της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

2. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης. 

3. Επισκευή και συντήρηση κτιρίων δεξαμενών και αντλιοστασίου. 

4. Τοποθέτηση μπαρών προστασίας για πεζούς & διαμόρφωση του ήδη 

υπάρχοντος πεζοδρομίου (ώστε να έχει συνέχεια) στη συμβολή των οδών 

Λεωφ. Ροδοπόλεως & Καραϊσκάκη μέχρι το ύψος του Προφήτη Ηλία. 

5. Ηλεκτροφωτισμός (όπου απαιτείται) στην οδό Αθ.Διάκου. 

6. Κατασκευή δικτύου για την τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού κρουνού στον 

Αϊ Γιάννη (θέση νεκροταφείο). 

7. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για τον ηλεκτροφωτισμό του κοιμητηρίου 

Ροδόπολης. 

8. Ανάδειξη φυσικών πηγών. 

9. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού κοινοτικών οδών. 

10. Κατασκευή πεζοδρομίων εντός του οικισμού της Δ.Ε. Ροδόπολης όπου 

αυτό απαιτείται. 

        11. Στάσεις (αισθητική και πρακτική αναβάθμιση των στάσεων των λεωφορείων του ΟΑΣΑ 

με κατασκευή ξύλινων ή μεταλλικών ή πέτρινων κλειστών στάσεων). 

   12. Ανάπλαση πλατείας 25
ης

 Μαρτίου. 

   13. Διαγράμμιση κοινοτικών οδών - διαβάσεις πεζών. 

   14. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης. 

   15. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων στην περιοχή 

του Αϊ Γιάννη. 

   16. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη Λεωφ. Δημοκρατίας. 

   17. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας αντλιοστασίου – δεξαμενής Δ3. 

        18. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης και στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  

   19. Ανέγερση Γυμνασίου Ροδόπολης. 

        20. Eπέκταση του καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας  Ροδόπολης με στόχο να 

λειτουργήσει και ως πολιτιστικό κέντρο. 

 21. Εφαρμογή της εγκεκριμένης μηκοτομής της οδού Κλεοβούλου. 

  

  

 

  



Β.  ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
1. Αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού Ροδόπολης. 

       2. Εκπόνηση μελέτης «Σύνταξη ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού στη θέση Μπάλα της 

Κοινότητας Ροδόπολης και των επεκτάσεών του». 

3.  Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή. 

4.  Τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης του ρέματος περιοχής Ν. Αιολίδας.          

5. Τοπογραφικές εργασίες σε περιοχή εντός οικισμού  και  στην ευρύτερη περιοχή 

Ροδόπολης.       

6.  Περιβαλλοντικές  μελέτες  στην ευρύτερη περιοχή Ροδόπολης.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους όπως όλοι  αποφασίσουμε – 

εισηγηθούμε προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ-Διονύσου το τελικό διαμορφωμένο 

τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, αφού πρωτίστως ο ένας 

και μοναδικός εκπρόσωπος των φορέων που έχουν προσκληθεί να μας ενημερώσει για τις 

δικές του προτάσεις. 

Το λόγο πήρε ο κος Στεφανάκης Βασίλειος, ο οποίος ανάγνωσε τις προτάσεις του 

όπως αυτές φαίνονται και στο με υπ’ αρ. πρωτ. 20460/19-07-2016 συνημμένο μονοσέλιδο 

έγγραφο που κατατέθηκε έγκαιρα. 

       

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τις προτάσεις του ενός 

και μοναδικού φορέα της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 όπως προτάθηκε και εγκρίθηκε από το τοπικό 

συμβούλιο συμπεριλαμβανομένου και των προτάσεων του κου Στεφανάκη Βασιλείου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 12/2016 

    

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                            

      4.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  19  - 07  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


